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WSTĘP

Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego przed-
kłada siedemnasty zestaw artykułów będących planem konferencji nauko-
wej Mikroekonometria w teorii i praktyce. Tym razem zaprezentowano około  
40 prac z zakresu metod ilościowych w ekonomii. W pracach tych przedstawio-
no wyniki badań zarówno mieszczące się w haśle mikroekonometria sensu stricte  
(np. artykuły 1 i 6), jak i artykuły z mikroekonometrii sensu largo (artykuły 8, 12, 
16, 17 itd.).

Szybkie tempo przemian społeczno-gospodarczych sprawia, że bez trafnych 
analiz, diagnoz i prognoz trudno jest zorientować się w mechanizmach gospodar-
czych. Metody ilościowe rozwijają narzędzia analiz, diagnoz i prognoz gospodar-
czych. Konstruowane narzędzia sprawdzają się w praktyce łatwiej lub trudniej. 
Wymagają jednak trudu i poświęcenia badaczy zajmujących się tymi skomplikowa-
nymi zagadnieniami.

W prezentowanym zeszycie zamieszczone są zarówno prace pracowników 
ośrodka szczecińskiego, jak i innych ośrodków w Polsce. Artykuły dotyczą teorii 
i praktyki. Miliony gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy instytucji dla lep-
szego zarządzania wymagają takich narzędzi opisu i przewidywania zjawisk, które 
pozwoliłyby dokładnie odtwarzać to, co się dzieje w procesach gospodarowania, 
i lepiej niż dotychczas przewidywać przyszłe dokonania tych mikroorganizmów. 
Okazuje się, że to, co się dzieje w świecie gospodarstw domowych, implikuje za-
chowania firm i farm, a procesy w firmach, farmach i gospodarstwach domowych 
wywołują zmiany na rynku instytucji. Stąd też duża waga prowadzonych badań nad 
problemami mikroekonometrii sensu largo.

Dla polskiej gospodarki jest to o tyle ważne, że dopiero 30 lat mamy do czy-
nienia z gospodarką „nasyconą” (tzn. liczba firm i farm jest względnie wystarcza-
jąca). O gospodarce nasyconej możemy mówić wówczas, gdy liczba podmiotów 
po stronie podaży i popytu jest odpowiednia. Relacja liczby gospodarstw domo-
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wych do liczby firm i farm wynosi około 5 (w Polsce do 1987 r. relacja ta wyno-
siła 20). Niezbadany jest jeszcze problem instytucji, czyli podmiotów, które nie są 
ani firmami, ani farmami. Spełniają one bardzo ważną rolę w systemach gospo-
darczych. Rola szkół, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych jest 
bardzo istotna w rozwoju gospodarczym i powinna być poddana opisowi, analizie, 
diagnozie i prognozie.

prof. dr hab. Józef Hozer
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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MODELE haZaRDu a MODEL LOgITOWY

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie dwóch grup modeli stosowanych w analizie historii 
zdarzeń. Pierwsza z nich to modele z czasem ciągłym opisujące intensywność zachodzenia zja-
wiska (hazard) w dowolnym momencie czasu. W badaniu wykorzystano model proporcjonalnego 
hazardu Coxa. Druga grupa to modele z czasem dyskretnym. Analizę oparto na modelu regresji 
logistycznej (prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia w czasie dyskretnym) i modelu hazardu em-
pirycznego (dla danych pogrupowanych). Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie w 2012 roku obserwowane do końca 2013 
roku. Wyznaczono intensywność względną wychodzenia z bezrobocia i szansę względną na pod-
jęcie zatrudnienia w zależności od płci, wieku, wykształcenia i stażu pracy osoby bezrobotnej.

Słowa kluczowe: model regresji Coxa, hazard empiryczny, regresja logistyczna, bezrobocie

Wstęp

W większości metod analizy historii zdarzeń zakłada się, że czas jest zmienną 
ciągłą, to znaczy może przyjmować dowolne wartości nieujemne. Jednak w prak-
tyce obserwacje są prowadzone co pewien czas i jeżeli nie są zbyt częste, bardziej 
odpowiednie jest wykorzystanie w analizie modeli dyskretnych. Sytuacja taka ma 
miejsce, gdy analizowane zjawisko występuje tylko w czasie dyskretnym (czas 
trwania kadencji prezydenta) lub gdy zjawisko występuje w czasie ciągłym, ale do-
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stępne są tylko dane o charakterze dyskretnym. Tak jest w przypadku wielu badań 
ankietowych, kiedy respondenci są pytani na przykład o czas trwania małżeństwa. 
Dlatego też wśród metod analizy historii zdarzeń omawiane są modele z czasem 
ciągłym i czasem dyskretnym (Allison, 1984; Yamaguchi, 1991).

1. Modele czasu ciągłego

W przypadku modelu czasu ciągłego każdą z badanych m jednostek ( j = 1, 
2, …, m) obserwuje się, począwszy od momentu czasu t = 0 aż do wystąpienia zdarze-
nia. Badanie może się zakończyć, zanim wystąpi zdarzenie lub gdy jednostka znika 
z pola obserwacji. W takich przypadkach obserwację uznaje się za cenzurowaną.

Funkcję hazardu definiuje się w następujący sposób (Allison, 1982):

                             
( ) ( ) ttTttTtPth

t
∆≥∆+<≤=

→∆
/lim

0
 (1)

Wartości h(t) nie interpretuje się jako prawdopodobieństwa, ponieważ może 
być większa od 1 (Allison, 1982). Najczęściej przyjmuje się, że jest to intensywność 
zajścia zdarzenia w momencie czasu. Można pokazać, że:

                                               
( ) ( )

( )tF
tfth

−
=

1  
(2)

gdzie:
f(t) – gęstość rozkładu zmiennej losowej T,
F(t) – dystrybuanta zmiennej losowej T.

Następnym krokiem jest wyznaczenie postaci analitycznej funkcji hazardu. 
Najczęściej stosowaną formą jest model proporcjonalnego hazardu:

                                   
( ) ( ) 








+= ∑

=

n

i
ii xtxth

1
0exp, αα  (3)

gdzie:
x – wektor zmiennych niezależnych xi,
n – liczba zmiennych niezależnych.

Postać funkcji α0(t) w modelu (3) implikowana jest przez rozkład zmiennej 
losowej T:

 – jeżeli αo(t) = α, to T ma rozkład wykładniczy,
 – jeżeli αo(t) = α0 + α1lnt, to T ma rozkład Weibulla,
 – jeżeli αo(t) = α0 + α1t, to T ma rozkład Gompertza.
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Modele hazardu a Model logitowy

Model (3) można zapisać w postaci zlogarytmowanej:

                                    
 (4)

W przypadku, gdy α0(t) jest niewyspecyfikowaną funkcją czasu, model (3) ma 
postać:

                                     
( ) ( ) 








= ∑

=

n

i
iio xthxth

1

exp, α  (5)

i nosi nazwę modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Funkcja h0(t) w tym modelu 
nazywana jest hazardem bazowym. Nazwa proporcjonalny wynika z założenia sta-
łości ilorazów hazardu w każdym punkcie czasu.

2. Modele czasu dyskretnego

W przypadku czasu dyskretnego obserwacja przebiega podobnie jak dla czasu 
ciągłego. Każdą z badanych n jednostek ( j = 1, 2, …, m) zaczyna się obserwować 
w momencie czasu t = 0. Jednak czas obserwacji może przyjmować tylko wartości 
naturalne, aż do momentu końcowego tk (t = 1, 2, …, tk). W praktyce gromadzone 
dane mają charakter dyskretny. Jeżeli częstość występowania zdarzeń jest duża, 
najczęściej ignoruje się nieciągłość i czas traktuje się jako zmienną ciągłą. Pojawia 
się problem, gdy odstęp czasu między kolejnymi zdarzeniami jest stosunkowo 
duży. Istnieją dwa główne podejścia do tego problemu. Najprostszym jest traktowa-
nie czasu tak, jakby był naprawdę dyskretny (Myers, Hankey, Mantel, 1973; Byar, 
Mantel, 1975; Brown, 1975; Mantel, Hankey, 1978). Alternatywne jest, aby najpierw 
zastosować model ciągły, zwykle model proporcjonalnego hazardu (3), w celu uzy-
skania estymatorów, które są odpowiednie dla danych pogrupowanych w odstępach 
czasu (Holford, 1976, 1980; Thompson, 1977; Prentice, Gloeckler, 1978). Niezależnie 
od wyboru kierunku wyniki są bardzo podobne. W przypadku modelu dyskretnego 
definiuje się prawdopodobieństwo warunkowe zajścia zdarzenia w chwili T pod wa-
runkiem, że nie zaszło ono do momentu T:

                                         [ ]tttt xTtTtP ,≥==  (6)
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Najbardziej popularną postacią analityczną modelu (Cox, 1972; Myers, Hankey, 
Mantel, 1973; Byar, Mantel, 1975; Brown, 1975; Thompson, 1977; Mantel, Hankey, 
1978) jest funkcja regresji logistycznej1:

                                 
(7)

Wzór (7) można przekształcić do postaci: 

                                    
 (8)

która po zlogarytmowaniu przyjmuje postać logitu:

                           
 (9)

Innym sposobem wyznaczenia hazardu w czasie dyskretnym jest wykorzysta-
nie modelu hazardu empirycznego dla danych pogrupowanych w przedziały czasu:

                                                    i

i
i n

d
h =

 
(10)

gdzie:
di – liczba zdarzeń zachodzących w i-tym przedziale,
ni – liczba jednostek objętych obserwacją w i-tym przedziale.

Należy tutaj zaznaczyć, że hazard wyznaczony na podstawie wzoru (10)  
nie przyjmuje wartości większych od 1, gdyż di ≤ ni.

3. Modele hazardu i model logitowy – podobieństwa i różnice

Podobieństwa między modelem proporcjonalnego hazardu Coxa a modelem re-
gresji logistycznej dotyczą przede wszystkim postaci analitycznej obu modeli. Gdy 
oba modele są przekształcone do postaci (5) i (8), widoczne są analogie między para-
metrami αi i βi. Analogie te są związane również z ich interpretacją, analizie podle-
gają bowiem nie same parametry, ale ich postać wykładnicza. W przypadku modelu 
regresji Coxa wyznacza się ilorazy hazardu (hazard względny, hazard ratio) określone 
wzorem HR = exp αi. Natomiast w modelu regresji logistycznej analizuje się ilorazy 
szans (szansa względna, odds ratio) OR = exp βi. Inna jest jednak interpretacja tych 

1  Innym modelem stosowanym w przypadku czasu dyskretnego jest (Holford, 1976; Prentice, Gloeckler, 
1978) , który po przekształceniu polegającym na podwójnym zlogarytmowaniu przyjmuje postać 
(nazywaną funkcją log-log): .



15Beata Bieszk-stolorz

Modele hazardu a Model logitowy

ilorazów. Pierwszy z nich określa intensywność względną zajścia zdarzenia w chwili t 
(czas ciągły). Natomiast drugi pozwala na obliczenie szansy2 względnej zajścia zdarze-
nia w momencie T (czas dyskretny) pod warunkiem, że nie zaszło ono do momentu T.

Tabela 1. Liczebność grup dla czasu obserwacji T = 1

Brak zdarzenia (0) Zdarzenie (1) Razem

Grupa 1 l10 l11 l10 + l11

Grupa 2 l20 l21 l20 + l21

Źródło: opracowanie własne.

Związek między modelem hazardu empirycznego a modelem logitowym jest 
widoczny w przypadku wartości hazardu i szansy wyznaczonej dla określonej grupy. 
W tabeli 1 podano teoretyczne liczebności dwóch grup 1 i 2 w momencie obserwacji 
T = 1. Zaznaczono, dla ilu jednostek zaszło i dla ilu nie zaszło zdarzenie. Hazard dla 
grupy 1 wyznaczony ze wzoru (10) jest równy:

                                                (11)

Natomiast szansa 1s1 zajścia zdarzenia dla grupy 1 ma wartość:

                                             (12)

Po przekształceniu wzorów (11) i (12) otrzymuje się związek:

                                                   (13)

4. Metodyka badania i wykorzystane dane statystyczne

Przeprowadzone badanie polegało na wyznaczeniu intensywności względnej 
wychodzenia z bezrobocia na podstawie modeli (5), (10) i szansy względnej podjęcia 
zatrudnienia na podstawie modelu (9) w zależności od płci, wieku, wykształcenia 
i stażu pracy osoby bezrobotnej. Analizę przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy 
etap polegał na oszacowaniu parametrów modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, 
drugi – na estymacji parametrów modelu regresji logistycznej, trzeci – na wyzna-
czeniu ilorazów hazardu na podstawie modelu hazardu empirycznego.

2  W regresji logistycznej wyrażenie p/(1-p), gdzie p jest prawdopodobieństwem, jest nazywane 
szansą.



16 Metody ilościowe w ekonoMii

Badanie przeprowadzono na podstawie anonimowych danych indywidualnych  
21 398 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie 
w 2012 roku. Obserwację prowadzono przez okres 24 miesięcy, czyli do końca 2013 
roku. Dane gromadzone w systemie Syriusz stosowanym przez urzędy pracy zawierają 
dokładną datę rejestracji i wyrejestrowania, co pozwoliło na wyznaczenie indywidu-
alnego czasu zarejestrowania w urzędzie każdej badanej jednostki. W przypadku, gdy 
obserwacja zakończyła się wyrejestrowaniem z powodu podjęcia szeroko rozumianego 
zatrudnienia: podjęcie pracy, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, pod-
jęcie działalności gospodarczej, to uznano ją za pełną. Dane przyjęto za cenzurowane3, 
jeżeli wyrejestrowanie nie nastąpiło do końca 2013 roku lub nastąpiło przed końcem 2013 
roku z przyczyny innej niż podjęcie zatrudnienia. Wyodrębniono grupy osób bezrobot-
nych ze względu na ich płeć, wiek, wykształcenie i zadeklarowany staż pracy (tabela 2).

Tabela 2. Liczebność grup obserwowanych osób bezrobotnych

Cecha Obserwacje
pełne

Obserwacje
cenzurowane Razem

1 2 3 4

Razem 8559 12 839 21398 100%

Pł
eć

mężczyźni (M) 4214 7316 11530 53,9%

kobiety (K) 4345 5523 9868 46,1%

W
ie

k

18–25 (W1) 703 1237 1940 9,1%

25–35 (W2) 3188 4029 7217 33,7%

35–45 (W3) 1938 2845 4783 22,4%

45–55 (W4) 1780 2634 4414 20,6%

55–60 (W5) 803 1667 2470 11,5%

60–65 (W6) 147 427 574 2,7%

W
yk

sz
ta

łc
en

ie

co najwyżej gimnazjalne (S1) 1303 3626 4929 23,0%

zasadnicze zawodowe (S2) 2009 3468 5477 25,6%

średnie ogólnokształcące (S3) 981 1371 2352 11,0%

średnie zawodowe, 
pomaturalne/policealne (S4)

1776 2418 4194 19,6%

wyższe (w tym licencjat) (S5) 2490 1956 4446 20,8%

3  Szerzej na temat cenzurowania w: Frątczak, Gach-Ciepiela, Babiker (2005), s. 47–54.
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1 2 3 4
St

aż
 p

ra
cy

brak stażu (Z1) 1009 2819 3828 17,9%

0–1 (Z2) 1029 2086 3115 14,6%

1–5 (Z3) 2114 2910 5024 23,5%

5–10 (Z4) 1520 1614 3134 14,6%

10–20 (Z5) 1196 1299 2495 11,7%

20–30 (Z6) 1294 1490 2784 13,0%

powyżej 30 lat (Z7) 397 621 1018 4,7%

Źródło: opracowanie własne.

W modelu regresji Coxa czas przyjęto jako zmienną ciągłą wyrażoną w mie-
siącach4. Parametry modelu regresji logistycznej i hazard empiryczny oszacowano 
dla czasu T = 2 (lata).

5. analiza intensywności i prawdopodobieństwa wychodzenia z bezrobocia

Zbadano zależność intensywności wychodzenia z bezrobocia i prawdopo-
dobieństwo znalezienia pracy przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP 
w Szczecinie w roku 2012 w zależności od płci (P), wieku (Wi), wykształcenia (Si) 
i stażu pracy (Zi). Jako grupy referencyjne przyjęto: mężczyzn (M), osoby w wieku 
18–24 (W1), osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (S1), bezrobotnych 
nieposiadających doświadczenia zawodowego (Z1).

Najpierw wyznaczono parametry modelu proporcjonalnego hazardu Coxa5 (5). 
Otrzymano następujące modele:

                                      
( ) ( ) ( )

       ]0216,0[
1166,0exp, Pthxth o ⋅=  (14)

          
( ) ( )

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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4
0447,0

3
0441,0

2
0417,0

8946,05837,03037,02199,00020,0exp, WWWWWthxth o
 (15)

                   ( ) ( )
[ ] [ ] [ ] [ ]








 ⋅+⋅+⋅+⋅= 5
0342,0

4
0365,0

3
0423,0

2
03560

9728,05340,06021,036220exp, SSSS,thxth
,

o
 (16)

4  Wybór jednostki czasu nie ma wpływu na wartość hazardu wyznaczonego na podstawie 
modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.

5  Szerzej na temat zastosowania modeli proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa 
w badaniu bezrobocia w pracach: Bieszk-Stolorz, Markowicz (2012), Bieszk-Stolorz (2013).
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W wyniku estymacji parametrów modeli logitowych (8) otrzymano następujące 
wyniki:

                                       
( ) PP ⋅+−=

]0280,0[]0193,0[
3118,05517,0logit  (18)
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W modelach (14)–(21) wszystkie parametry są istotne statystycznie z wyjąt-
kiem parametru stojącego przy zmiennej W2 w modelu (15), co oznacza, że inten-
sywności wychodzenia z bezrobocia przez osoby w wieku 25–35 lat i 18–25 lat 
(grupa referencyjna) były do siebie zbliżone. Następnie korzystając z modeli regresji 
Coxa i modeli logistycznych, wyznaczono ilorazy hazardu i ilorazy szans, a także 
wyznaczono ilorazy hazardu na podstawie modelu (10) (rysunki 1–4). Czarną linią 
zaznaczono poziom odniesienia, czyli grupę referencyjną.

W analizowanym okresie kobiety intensywniej niż mężczyźni wychodziły 
z bezrobocia i miały większe szanse na podjęcie zatrudnienia. Wskazują na to ilorazy 
hazardu i szans wyznaczone na podstawie parametrów wszystkich trzech modeli 
(rysunek 1).

Oszacowane parametry modelu proporcjonalnego hazardu Coxa prowadzą do 
wniosku, że największą intensywność wychodzenia z bezrobocia miały osoby młode 
z grup wieku 18–25 lat i 25–35 lat. Następnie intensywność ta malała dla kolejnych 
grup wieku. Nieco innych wniosków dostarczają ilorazy hazardu empirycznego. 
Największa intensywność cechowała osoby w wieku 25–35 lat, następnie osoby 
w wieku 35–45 lat i 45–55 lat. Podobnie było z prawdopodobieństwem podjęcia 
zatrudnienia (rysunek 2).

Ilorazy hazardu i szans przedstawione na rysunku 3 wskazują na to, że naj-
intensywniej wychodziły z bezrobocia osoby z wykształceniem wyższym. Miały 
one również największe szanse na podjęcie zatrudnienia. W najgorszej sytuacji były 
osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (grupa porównawcza).
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Wszystkie trzy modele w podobny sposób ukazują sytuację osób bezrobotnych 
w zależności od stażu pracy. Najmniej intensywnie wychodziły z bezrobocia i naj-
mniejsze szanse na podjęcie zatrudnienia miały osoby deklarujące brak doświadcze-
nia zawodowego. W najlepszej sytuacji były osoby posiadające staż pracy 5–10-letni, 
a także 10–20-letni i 20–30-letni (rysunek 4).

W przypadku ilorazów hazardu empirycznego i ilorazów szans zauważalny jest 
związek określony wzorem (13). Grupy tych ilorazów mają zbliżony kształt w sensie 
geometrycznym.

Rysunek 1. Intensywność względna wyjścia z bezrobocia i szansa względna  
podjęcia zatrudnienia w zależności od płci

0

0,5

1

1,5

Ilorazy hazardu Coxa Ilorazy hazardu
empirycznego

Ilorazy szans

Ilo
ra

zy

Grupy płci

K Poziom odniesienia (M)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Intensywność względna wyjścia z bezrobocia i szansa względna  
podjęcia zatrudnienia w zależności od wieku

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Intensywność względna wyjścia z bezrobocia i szansa względna  
podjęcia zatrudnienia w zależności od wykształcenia

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Intensywność względna wyjścia z bezrobocia i szansa względna  
podjęcia zatrudnienia w zależności od stażu

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Zastosowane modele hazardu i logitowy dostarczyły podobnych wniosków, 
jednak wyznaczone wartości ilorazów hazardu i ilorazów szans różniły się w zależ-
ności od sposobu uwzględnienia czasu trwania bezrobocia. W przypadku przepro-
wadzonego badania czas można było potraktować dwojako. Dane z urzędu pracy 
pozwoliły na wyznaczenie czasu zarejestrowania z dokładnością do jednego dnia, 
nie było więc przeszkód w potraktowaniu go jako zmiennej ciągłej i zastosowaniu 
do niego modelu hazardu Coxa. W przypadku, gdy dokona się pogrupowania ob-
serwacji w dłuższe przedziały (miesiące, kwartały itd.), wygodny w stosowaniu jest 
dyskretny model hazardu empirycznego. W niniejszym badaniu dane pogrupowano 
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w okres dwuletni. Oba modele hazardu pozwoliły uwzględnić dane cenzurowane. 
Model logitowy jako przykład modelu z czasem dyskretnym umożliwił oszacowanie 
szansy zajścia zdarzenia na koniec okresu obserwacji, w tym przypadku po dwóch 
latach. Co ważne, ilorazy hazardu i szans wyznaczone za pomocą tych modeli bez 
względu na sposób uwzględnia czasu (ciągły lub dyskretny) są stałe w czasie trwania 
obserwacji. Ilorazy otrzymane na podstawie modelu regresji logistycznej i hazardu 
empirycznego są do siebie zbliżone. Wynika to z zależności opisanej wzorem (13). 
Natomiast zauważalne są niewielkie różnice w ilorazach wyznaczonych na podsta-
wie modelu regresji Coxa w porównaniu z pozostałymi modelami.
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haZaRD MODEL VERSuS LOgIT MODEL

abstract

The aim of the article is the comparison of two groups of models used in the event 
history analysis. The first one encompasses continuous-time models which describe event 
intensity (hazard) at any moment of time. The Cox proportional hazard model are used in 
the study. The second group consists of discrete-time models. The analysis is based on the 
logistic regression model (the probability of an event to occur at the discrete time) and the 
empirical hazard model (for the grouped data). The research material includes individual data 
of the unemployed beneficiaries registered in 2012 by the Poviat Labour Office in Szczecin as 
observed by the end of 2013. The authors determine the relative unemployment exit intensity 
and the relative employment odds by the unemployed person’s gender, age, education and 
employment history.

Translated by Anita Zdrojewska

Keywords: Cox’s regression model, the empirical hazard model, logistic regression, unem-
ployment
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O ROLI gIER TOWaRZYSkICh W TWORZENIu I ROZWOju TEORII gIER 
ORaZ jEj EkONOMICZNYCh ZaSTOSOWań

Streszczenie

Teoria gier powstała na początku XX stulecia na bazie gier towarzyskich i hazardo-
wych, takich jak szachy, poker, bakarat, hex czy też jednoręki bandyta. Gry te dały podwa-
liny do stworzenia interesujących modeli matematycznych (hex), sztucznej inteligencji (hex, 
szachy), posłużyły do badania złożoności obliczeniowej w różnorodnych zadaniach nume-
rycznych (bakarat), a także do ilustracji wielu dylematów społecznych (dylemat więźnia) 
oraz problemów, w których zwycięzca bierze wszystko (gra pułkownik Blotto).

Celem pracy jest pokazanie roli gier towarzyskich w powstawaniu modeli matema-
tycznych określonych zjawisk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych oraz ich 
zastosowań.

Słowa kluczowe: teoria gier, gry z kompletną i niekompletną informacją, gry towarzyskie, 
gry hazardowe, jednoręki bandyta, szachy

Wstęp

Gry towarzyskie i hazardowe towarzyszyły ludziom od dawna, gdyż: dostar-
czały rozrywki, rozpalały emocje i dawały złudną nadzieję na wygraną. Wielu 
naukowców jest zdania, że zachowania graczy bardzo często ilustrują spontanicz-
ne reakcje uczestników rynku. Hazard to w gruncie rzeczy ciągłe poszukiwanie 
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sposobu na wygraną, które to poszukiwanie samo w sobie jest nagrodą. Przy po-
dejmowaniu decyzji w warunkach wysokiego ryzyka argumenty rozsądku często 
schodzą na drugi plan. Fakt ten uwzględnia nowoczesna teoria finansów. Szczególną 
uwagę zwrócono na uczestników rynku, którzy podejmując decyzje w warunkach 
zwiększonego ryzyka, są dużo częściej podatni na „odruchy stadne” i ataki nieuza-
sadnionej paniki. Bardzo często zachowują się irracjonalnie.

W kolejnych latach problemy związane z teorią gier stawały się coraz bar-
dziej złożone. W celu ich rozwiązania, a także do opisu całego szeregu zjawisk, 
które można zaobserwować w naukach społecznych i ekonomicznych, stworzono 
nowe gry, takie jak: dylemat więźnia (1950 r., M. Flood i E. Dresher dla RAND 
Corporation), walka płci, gra w tchórza (jej angielska wersja to: chicken), pułkownik 
Blotto.

Niektóre gry towarzyskie, a także hazardowe, chociażby te oparte na działaniu 
totalizatora (np. wyścigi konne), nadają się do sprawdzenia całego szeregu mecha-
nizmów rynkowych, takich jak na przykład efektywność rynku czy sprawdzenie 
zachowań konsumenckich w kontekście docierających informacji na temat określo-
nego towaru.

Celem opracowania jest zaprezentowanie tych gier towarzyskich, których reguły 
mogą być wykorzystywane w naukach społecznych i przyrodniczych. Przedstawione 
zostaną również ich ekonomiczne zastosowania.

Układ artykułu przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym zaprezen-
towana została jedna z bardziej znanych gier pozycyjnych, często charakteryzowa-
na jako klasyczna gra różniczkowa, a mianowicie pościg, która została stworzona 
przez H. Steinhausa. W punkcie drugim pokazano gry pozycyjne z kompletną in-
formacją zwane również grami Banacha-Mazura. Zasady i zastosowania gry Hex 
zostały omówione w punkcie trzecim. Statystyczne zastosowania reguł jednorękiego 
bandyty opisano w punkcie czwartym. Punkt piąty został poświęcony bakaratowi, 
która to gra, podobnie jak szachy, stała się podwaliną sztucznej inteligencji.

1. gra pościg, czyli trochę historii

Jedną z pierwszych prac dotyczącą sytuacji konfliktowych opublikował w 1925 
roku Steinhaus. Opracowanie zatytułowane Definicje potrzebne do teorii gry 
i pościgu ukazało się w studenckim czasopiśmie „Myśl Akademicka” we Lwowie. 
Po wojnie było nieosiągalne. W roku 1957 profesor K. Ajdukiewicz przywiózł  
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egzemplarz z biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. W roku 1960 poprzez S. Ulama 
praca ta, po przetłumaczeniu na język angielski, dotarła do Stanów Zjednoczonych 
i została tam opublikowana w piśmie zajmującym się sprawami morskimi: „Naval 
Research Logistics Quaterely”. Została poprzedzona wstępem H.W. Kuhna. W tej 
niewielkiej pracy zostało wprowadzone pojecie strategii, funkcji wypłaty, która cha-
rakteryzuje każdą grę, oraz zasada wyboru strategii minimaksowej. 

Pisząc to, Steinhaus nie wiedział, że znany francuski matematyk E. Borel 
parę lat wcześniej (1921, 1926) doszedł do podobnych wniosków, wykorzystując 
w tym celu bakarata, o którym będzie mowa w dalszej części artykułu. W roku 1926  
J. von Neumann udowodnił jedno z ważniejszych twierdzeń teorii gier, to jest twier-
dzenie o minimaksie.

W uproszczeniu można przyjąć, że gracze 1 i 2 wybierają pewne punkty w zbio-
rach swych strategii: A i B. Po niezależnym dokonaniu wyboru przez obydwu graczy 
odczytuje się wypłatę φ(a,b) a∈A, b∈B. Jest to kwota, jaką gracz 1 powinien zapłacić 
graczowi 2. Najbardziej pożądanym dla obydwu graczy wyborem jest zastosowanie 
takiej strategii, aby:

                                
),(infsup),(supinf bavba

BbAaAaBb
ϕϕ

∈∈∈∈
==

 (1)

gdzie v jest wartością gry.
Gra spełniająca powyższą równość jest domknięta. Gdy zamiast równości 

mamy nierówności ostre, to mówimy, że gra jest otwarta, nieostre: domknięto-
-otwarta. Gra domknięta nazywana jest również grą zdeterminowaną.

Twierdzenie o minimaksie stało się częścią ogólniejszego twierdzenie Nasha 
o istnieniu punktu równowagi w strategiach mieszanych. Od tego czasu teoria gier 
bardzo się rozwinęła i stosowana jest przede wszystkim w naukach społecznych 
i przyrodniczych.

Wracając do pracy Steinhausa z roku 1925 dotyczącej pościgu, warto dodać, że 
opisał on w niej typową grę pozycyjną (gry pozycyjne to np. szachy, warcaby, poker). 
Tego rodzaju gry polegają na tym, że toczą się w sposób sekwencyjny, według z góry 
ustalonych reguł. Wariantem gier pozycyjnych są wspomniane gry pościgowe.

Przykład 1. Gra pościgowa. Pies biega po ulicy wzdłuż sztachet, chcąc zbliżyć 
się jak najbardziej do królika, a królik chce stanąć jak najdalej od szczekającego 
psa. Możliwe są również inne warianty tej gry, na przykład ścigające się statki 
o różnych gabarytach. Strategią jest pewne równanie różniczkowe – przepis, który 
na podstawie aktualnych położeń obu statków wskazuje kierunek pościgu (strategia 
dla ścigającego) lub kierunek ucieczki (strategia dla ściganego). Reguły tej gry to 
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podanie prawych stron odpowiednich równań. Czas, po którym nastąpi schwytanie, 
jest funkcją tych strategii.

Gry pościgowe są ciągłym wariantem gier pozycyjnych, którym poświęcony 
jest kolejny punkt.

2. gry pozycyjne

Grami pozycyjnymi są między innymi gry typu Banacha-Mazura (zob. 
Mycielski, 1992), które po raz pierwszy zostały przedstawione w Księdze Szkockiej 
około 1934 roku (Mauldin, 1981). Oto typowa gra typu Banacha-Mazura. 

Przykład 2. Gracz 1 wybiera cyfrę 0 lub 1, a następnie drugi gracz wybiera 
jedną z nich, wiedząc, jaki był wybór przeciwnika. Po przeliczalnej liczbie kroków 
powstaje pewien ciąg zer i jedynek. Ciągi tego typu tworzą zbiór nazywany zbiorem 
Cantora C. Jeżeli w zbiorze Cantora wyróżniamy pewien podzbiór P⊂C, to gracz 1  
gra na ten zbiór, to znaczy jeżeli podana liczba znajduje się w tym zbiorze, to 
wygrywa gracz 1.

Korzystając z pewnika wyboru (axiom of choice), pokazano, że istnie-
ją takie zbiory P, dla których żaden z graczy nie ma strategii gwarantującej mu 
wygraną. Wprowadzenie w 1960 roku aksjomatu determinacji przez H. Steinhausa  
i J. Mycielskiego pozwoliło ustalić klasę zbiorów (w uproszczeniu – przeliczalne 
rodziny podzbiorów liczb rzeczywistych), dla których gra typu Banacha-Mazura 
ma strategię zwycięską.

Formalnie grę pozycyjną definiuje się w następujący sposób.
Niech A i B będą odpowiednio zbiorami strategii gracza 1 i gracza 2; 

ϕ: A B× → ℜ oznacza funkcję wypłaty, przy czym  (gdzie ℜ  jest 
zbiorem liczb rzeczywistych). W rozdziale 2 trójkę A B, ,ϕ  nazwaliśmy grą.

Reguły naszej gry określamy w sposób następujący: gracz 1 wybiera strategię 
a A∈ , gracz 2 wybiera strategię b B∈ . Wybory są niezależne. Zakładamy, że każdy 
z graczy ma informacje o dotychczasowych ruchach przeciwnika. W przypadku 
wygranej gracza 1, gracz 2 płaci kwotę ϕ( , )a b . W przeciwnym razie gracz 1 płaci 
drugiemu: ),( baϕ .

Niech N∈ω . Przez P oznaczmy zbiór wyborów dla obydwu graczy. Gracz 1  
wybiera p P0 ∈ , gracz 2 p P1 ∈ , następnie gracz 1 wybiera p P2 ∈  itd. Istnieje funkcja 

ℜ→ωPf : ,  określająca symboliczną wypłatę, jaką gracz 2 wypłaca gra-
czowi 1 w przypadku przegranej.
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Definicja 1. Trójkę A B, ,ϕ  taką, że
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),( baϕ = , przy założeniu, że istnieje funkcja f P: ω → ℜ oraz

… 
nazywamy grą z pełną informacją (perfect information – PI game) w postaci 
strategicznej.

Definicja 2. (Mycielski, 1992). Grę A B, ,ϕ  nazywamy zdeterminowaną, jeżeli 
spełnia równość (1).

Gra nie jest zdeterminowana, jeżeli ),(infsup),(supinf bavba
BbAaAaBb

ϕϕ
∈∈∈∈

<< .

Twierdzenie 1. (Mycielski, 1992). Każda skończona gra pozycyjna ma wartość.
Dowód (Mycielski, 1992).
Bezpośrednią konsekwencją twierdzenia 1 jest fakt, że jeżeli gra ma wartość, 

to jest zdeterminowana. Najbardziej znaną grą pozycyjną z kompletną informacją 
są szachy, której reguły znalazły cały szereg zastosowań, zwłaszcza przy tworzeniu 
sztucznej inteligencji (Drabik, 2014).

3. hex jako typowa gra pozycyjna

Hex jest grą opracowaną współcześnie przez duńskiego poetę i inżyniera  
P. Heina w roku 1942, zwaną inaczej grą „Polygon”. W 1948 roku grę ponow-
nie rozpatrzył J. Nash z Princeton University, późniejszy laureat Nagrody Nobla 
(1994). Wykorzystywana jest w niej specjalna plansza oraz 122 pionki (61 białych  
i 61 czarnych). Zasady gry są następujące. Grę rozpoczyna grający pionkami białymi. 
Gracze na zmianę wykonują kolejne ruchy, które polegają na dostawianiu na planszę 
coraz to nowych pionków. Pionek raz postawiony nie wykonuje żadnych ruchów, 
nie zmienia także położenia. Pionki nie „biją” się wzajemnie. Wygrywa więc ten 
z graczy, któremu uda się utworzyć łańcuch swoich pionków (zająć swymi pionkami 
kolejne sąsiadujące ze sobą pola) łączący dwa brzegi planszy (biały z białym, czarny 
z czarnym). Cztery narożne pola planszy uważa się za należące zarówno do brzegów 
białych, jak i czarnych.
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Hex jest więc typową grą sekwencyjną z kompletną informacja (PI game), która 
doczekała się uogólnienia, a tym samym modelu. Będąc grą o skończonej liczbie 
strategii, jest zatem zdeterminowana (zob. Mycielski, 1992). Tak więc jeden z graczy 
(zazwyczaj wykonujący pierwszy ruch) ma strategię zwycięską. Słuszne jest nastę-
pujące twierdzenie.

Twierdzenie 2. (i) Kiedy cała plansza zapełni się pionkami, to zawsze jeden 
z graczy przegrywa.
(i) Biały ma strategię wygrywającą. 
Dowód (Mycielski, 1992).

Formalny opis gry hex może być następujący.
Niech G będzie grafem zdefiniowanym jako trójka (P, Q, I), gdzie P, Q są skoń-

czonymi rozłącznymi zbiorami i E ⊆ ((P × Q) ∪ (Q × P)), I będzie zbiorem strzałek. 
Zakłada się, że dla każdej pary (a, b) ∈ E istnieje c takie, że (b, c) ∈ E. Funkcja 

RE →:ϕ  jest dana oraz punkt pfirst ⊆ P jest stały. Gracze 1 i 2 kolejno wykonują 
ruchy: QqPpQqpp first ∈∈∈= 1100  , , , , … takie, że Eqp ii ∈),(  i Epq ii ∈+ ),( 1 . Możliwe 
są trzy wersje tej gry.
G1: gracz 2 płaci graczowi 1 następującą wypłatę:

      (2)

G2: gracz 2 płaci graczowi 1 następującą wypłatę:

      (3)

G3: gra kończy się po wykonaniu ruchów  przez gracza 1 lub 
przez gracza 2 (np. w przypadku gracza 1 pętla pn = pm dla m < n). 

Gracz 2 płaci graczowi 1 następującą wypłatę:

             v  (4)

Uwaga. Nieskończone gry G1 i G2 są zdeterminowane, bo mają taką samą 
wartość jak gra skończona G3.
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4. asymptotycznie efektywna reguła alokacji a problem jednorękiego bandyty

Jednoręki bandyta jest maszyną mechaniczną lub elektroniczną wyposażoną 
najczęściej w trzy bębny z zawieszonymi na nich obrazkami, przeznaczoną do gier 
hazardowych. Różne układy na bębnie oznaczają różne wygrane lub przegrane. Ta 
prosta maszyna znana jest od 1887 roku, kiedy to niejaki Ch. Frey skonstruował 
ją do uatrakcyjnienia sprzedaży oferowanych produktów. Maszyny te odniosły 
wielki sukces. W połowie XX wieku mechaniczne konstrukcje zostały zastąpione 
skomputeryzowanymi i wstawione do kasyn gry. Miały one zapewnić rozrywkę 
paniom, których mężowie i narzeczeni oddawali się „męskim” grom karcianym. 
Pierwsze automaty Freya były w pełni losowe. Obecnie z powodu zastosowanego 
oprogramowania losowość jest niepełna. Problemem generowania wygranych (strat) 
i uczestnictwa w takich grach zainteresowali się naukowcy, którzy zajęli się przede 
wszystkim opracowywaniem strategii maksymalizujących zyski (minimalizujących 
straty). Strategie te znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy, takich jak: 
ekonomia, biologia, teoria podejmowania decyzji. Jedną z nich, stosowaną w różnego 
rodzaju metodach, można opisać w sposób podany poniżej (Lai, Robbins, 1985). 

„Zaadoptowany” przez badaczy problem decyzyjny generalnie polega na tym, 
że na podstawie obserwacji wyników gry gracz podejmuje decyzję, czy w konkretnej 
fazie będzie grał, czy też nie, zaś jego celem jest maksymalizacja całkowitej (lub 
średniej) wygranej.

Zakłada się, że wi (i = 1, 2, …) oznacza odpowiednią stratę lub zysk w i-tej fazie 
dowolnej gry rozgrywanej wielokrotnie (niekoniecznie jednorękiego bandyty). Niech 
f(w, θi) będzie funkcją gęstości dla w odpowiadającą pewnej mierze probabilistycznej 
n, gdzie funkcja f(.,.) jest znana, zaś θi są nieznanymi parametrami należącymi do 
pewnej przestrzeni Θ. Zakłada się również, że spełniony jest warunek

          dla każdego θ∈Θ.

W trakcie gry sekwencyjnie zbierane są informacje dotyczące przeszłych zysków 
i strat w1, w2. Innymi słowy, zbierane są dane historyczne, na podstawie których podej-
mowane są decyzje dotyczące uczestnictwa w kolejnej fazie gry. Regułę gry φ można 
traktować jako ciąg zmiennych losowych φ1, φ2, …, przy czym φt = 0, kiedy gracz 
rezygnuje z gry, φt = 1, kiedy gracz decyduje się na kontynuację gry. W każdej z faz 
obliczane są statystyki μt, Ut odpowiadające „średnim” zyskom i stratom. Własności 
tych statystyk zostały zaprezentowane w pracy (Lai, Robbins, 1985).
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Niech Sn = w1 + … + wn. Celem gracza jest osiągniecie największej z możliwych 
oczekiwanej wartości sumy wygranych Sn przy n→∞. Niech 

              (5)

będzie oczekiwaną wypłatą w grze. Oczekiwaną sumę wypłat Sn w grze do fazy n 
można zapisać następująco:

            (6)

gdzie
∑

=
==

n

i
jn i

IjT
1

}{)( ϕ  ( j = 0, 1) jest liczbą momentów, podczas których gracz prowadził grę 
do fazy n (jeśli j = 1), lub też liczbą momentów, podczas których gracz zrezygnował 
z gry do fazy n (jeśli j = 0);
I{.} jest indykatorem zdarzenia.

Zdarzenie {φn = j} należy do s- ciała ℑn-1 generowanego przez poprzednie war-
tości φ1, w2, …, φn-1, wn-1.

Problem maksymalizacji ESn jest równoważny minimalizacji następującego 
kosztu gry

          (7)
gdzie:

( ) ( ){ } )(,max *
10

* θµθµθµµ ==  dla { }10 ,* θθθ ∈ .
Pomocniczo wprowadza się tak zwaną liczbę Kulbacka-Leiblera I(θ, λ), którą 

określa się za pomocą formuły:

     (8)

przy czym 0 < I(θ, λ) < ∞, jeżeli μ(λ) > μ(θ). 
Lai i Robbins (1985, s. 7, Twierdzenie 1) pokazali, że koszt wyrażony za pomocą 

formuły (7) można przedstawić jako:

         przy n→∞ (9)

Ponadto, we wspomnianej pracy pokazano również, że Rn(θ) przy n→∞ zbiega 
do asymptoty (jest zbieżny asymptotycznie). Skonstruowano także regułę gry φ mi-
nimalizującą Rn(θ), którą następnie nazwano asymptotycznie efektywną reguła alo-
kacji (asymptotically efficient allocation rule). Zostanie ona zaprezentowana poniżej 
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w odniesieniu do zysków i strat pewnej gry. Wcześniej jednak omówione zostaną 
własności, które powinny spełniać statystyki pomocnicze μn, Un, które wykorzysty-
wane są przy konstrukcji strategii φ. Podany będzie także przykład, który zilustruje, 
jaką postać przyjmują te statystyki, oraz liczba Kulbacka-Leiblera dla konkretnego 
rozkładu f(.,.), na przykład normalnego. 

Niech w1, w2, … będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym roz-
kładzie o funkcji gęstości f(w; θ) z odpowiadającą miarą probabilistyczną v, gdzie 
θ∈Θ oznacza nieznany parametr. Górną granicę przedziału ufności dla nieznanej 
średniej μ(θ) można zdefiniować za pomocą funkcji  (n = 1, 2, …; t = 1, 
…, n), która to funkcja dla każdego θ∈Θ spełnia następujące warunki.
(W1)  dla wszystkich  dla każdego r < μ(θ)
gdzie o(n-1) jest pewną małą wartością zależną od 1/n przy n→θ.

(W2) ,

jeżeli μ(λ) > μ(θ).
(W3) gnt jest funkcją niemalejącą, gdy n ≥ t dla każdego t = 1, 2, …
Dodatkowo definiuje się estymator punktowy ht(w1, …, wt) dla średniej μ(θ), 

ℜ→ℜ t
th : . Spełnia on warunki

(W4) ht ≤ gnt dla każdego θ∈Θ.

(W5) { } )()(),...,(max 1
1

−=>− nowwhP ttt
εθµθ  dla każdego ε > 0.

Można zauważyć, że warunek W5 jest spełniony dla średniej, to jest dla 
twwwwh ttt /)...(),...,( 11 ++= , gdy .

Przykład. Przyjmijmy, że wi (i = 1, 2, …) będą niezależnymi zmiennymi lo-
sowymi o rozkładzie normalnym i znanej wariancji σ2 > 0 oraz nieznanej wartości 
oczekiwanej Ewi = θ, μ(θ) = θ, θ = (–∞, ∞), v – jest miarą Lesbegu’e. Funkcja gęstości 
jest postaci:

    .

Z prostych obliczeń wynika, że liczba Kulbacka-Leiblera przyjmuje postać:

     
2

2

2
)(),(

s
λθλθ −

=I .

Po podstawieniu ),( λθI  do wzoru (9) i dokonaniu odpowiednich przekształceń otrzy-
mujemy równość:

      .
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A zatem średnia wypłata na jednostkę czasu może być równa oczekiwanej wypłacie 
w dowolnej z faz gry. Estymator punktowy ht(w1, …, wt) w tym przypadku odpo-
wiada średniej

      tttt wtwwwwh =++= /)...(),...,( 11 .
Z kolei górną granicę przedziału ufności dla średniej można wyrazić za pomocą 
formuły:

    dla n ≥ t,
gdzie σ jest odchyleniem standardowym,
ant (n = 1, 2, …; t = 1, …, n) jest dodatnią stałą taką, że dla każdego t, ant jest niema-
lejąca dla n ≥ t 
oraz istnieje ε→0 takie, że spełniona jest nierówność

            dla każdego t ≤ n.

Analiza dotycząca innych niż normalny rozkładów funkcji f(.,.) została zapre-
zentowana w pracy (Lai, Robbins, 1985).

Niech )(1 ,..., jTn
ww  oznacza sukcesywne obserwacje zysków i strat do fazy n. 

Należy zauważyć, że nTT nn =+ )1()0( , przy czym )0(nT  oznacza liczbę chwil do fazy 
n, podczas których gracz zgodnie ze strategią nie uczestniczył w grze, zaś )1(nT  
oznacza liczbę chwil do fazy n, podczas których gracz prowadził grę.
Wspomniane wcześniej statystyki pomocnicze to

),...,()( )(1)( jTjTn nn
wwhj =µ , ),...()( )(1)( jTjTn nn

wwhjU += .

Strategia gry φ jest następująca:
1. Przez dwie pierwsze fazy gry gracz prowadzi grę i zbiera informacje o wy-

granych lub stratach w1, w2.
2. W fazie (n + 1) (n ≥ 2) gracz podejmuje decyzję dotyczącą dalszej gry:  

φn+1 =1 decyduje się na grę, φn+1 = 0 rezygnuje z gry.
a) jeżeli μn ≤ Un, to φn+1 = 1,
b) jeżeli μn > Un, to φn+1 = 0.

Strategia φ jest asymptotycznie efektywna, co oznacza, że koszt takiej gry przy 
n→∞ zbiega do asymptoty. Jest to szczególnie ważne, gdy udział w grze jest obo-
wiązkowy, a można jedynie zrezygnować z uczestnictwa w pojedynczych fazach gry.

Powyższą strategię można wykorzystać do gry na giełdzie papierów warto-
ściowych, „manewrując” k ≥ 1 akcjami spółek (akcje odpowiadały k ramionom). 
Przeprowadzone symulacje komputerowe dla giełd: NYSE (New York Stock 
Exchange) oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pokazały, że w dłuż-
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szym okresie czasu po przetestowaniu akcji dużej liczby spółek oraz uwzględnieniu 
kosztów transakcji należałoby raczej zrezygnować z dywersyfikacji portfela (przy 
dużym n) i zdecydować się na grę akcjami niewielkiej liczby spółek przynoszących 
w dłuższym horyzoncie czasowym najwyższe dochody. Szczegółowe badania poka-
zały, że czasami najlepiej, aby była to jedna spółka (Drabik, 2000).

5. Bakarat jako gra dająca początek sztucznej inteligencji

Gra karciana bakarat odegrała kluczową rolę w tworzeniu zarówno teorii gier, 
jak i sztucznej inteligencji. Już w XIX wieku matematyk A.W.R. Bertrand (1889) 
analizował strategiczne posunięcia w tej grze. Jej regułami interesował się również 
inny matematyk – E. Borel (1920). Zasady bakarata w wersji klasycznej są następują-
ce. Dziesiątki i figury liczą się jako 0, as jako 1, natomiast pozostałe karty mają taką 
samą wartość, jaką sobą reprezentują. Podczas gry rozdaje się po dwie karty. Jeżeli 
gracz osiągnie naturalną rękę, to znaczy suma kart jest równa 8 lub 9, to ta osoba 
wygrywa. Najsilniejszym zestawem kart jest 9; jeżeli sumy kart gracza i krupiera 
są równe, mamy remis. W przypadku, gdy gracz i krupier nie mają zestawu, tak 
zwanej naturalnej ręki, gra przechodzi do gracza. W momencie, gdy któryś z uczest-
ników gry będzie miał na przykład karty 7 i 9, wynikiem tego rozkładu jest liczba 6  
(7 + 9 = 16), czyli ostatnia cyfra sumy. Na przykład suma kart równa 10 będzie 
miała wynik równy 0. Jeżeli wynik dwóch pierwszych kart gracza jest mniejszy od 
6, wówczas gracz dobiera kolejną kartę, dzięki czemu uzyskuje nowy wynik. Jeżeli 
wynik gracza to 6 lub 7 – gracz nie dobiera żadnej karty; jego wynik zatrzymuje się 
właśnie na tej liczbie. W przypadku, gdy gracz pozostaje z wynikiem 6 lub 7, nie 
dobierając żadnej karty, następuje kolej krupiera. Musi on dobrać karty w przypad-
ku, jeżeli suma kart jest mniejsza od 6, lub pozostać przy swojej ręce, gdy wynik 
wynosi 6 lub 7. 

Prawdopodobieństwo, że dwie karty mają wartość 0, wynosi: . 
Prawdopodobieństwo, że dwie karty mają wartość }9,...,2,1{ ∈i , wynosi: 

.

Grę bakarat można przedstawić jako klasyczną grę dwumacierzową (X, Y), 
gdzie X jest macierzą złożoną z kolejnych wartości dwóch kart gracza, Y jest macie-
rzą złożoną z możliwych wartości dwóch kart krupiera. Szczegółowe badania nad 
zbiorami możliwych strategii dla gracza i krupiera prowadził S.N. Ethier (2010). 
Stwierdził on, że macierze gry mogą mieć wymiar 2 x 288. Pomimo „mnogości” 



34 Metody ilościowe w ekonoMii

rozgrywek możliwe jest wyznaczenie strategii w równowadze Nasha i jest ich kilka. 
Zaprezentował trzy główne algorytmy prowadzące do równowagi Nasha i zasuge-
rował, iż jest możliwe ich wykorzystanie do zmniejszenia wysokości należnych po-
datków przy planowaniu niektórych inwestycji itp.

Bakarat podobnie jak szachy dał podstawy do tworzenia sztucznej inteligencji.

Podsumowanie

Metody rozumowania oparte na teorii gier wykorzystywane są również podczas 
badania stanów równowagi w wielu zagadnieniach ekonomicznych. W tym przy-
padku równowaga suboptymalna (czyli najlepsza dla poszczególnych graczy) zastę-
powana jest przez równowagę ogólną w sensie Nasha. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli 
poszczególni gracze zrezygnują z dostępnych im, ale globalnie niepożądanych spo-
sobów postępowania, na przykład przez subsydiowanie inwestycji, które z punktu 
widzenia poszczególnych graczy wydają się nieuzasadnione, lub konsumpcji ko-
niecznej, to mogą oni osiągnąć stan równowagi globalnej (w sensie Nasha). Już od 
czasów J.M. Keynesa próbowano dokonywać takich manewrów poprzez przesuwa-
nie punktów równowagi ekonomicznej, a więc zwiększanie produkcji, podnoszenie 
popytu, obniżanie opodatkowania, podwyższanie świadczeń emerytalnych, zachę-
canie do prywatnych i publicznych inwestycji za pomocą gwarancji i innych rabatów 
udzielanych podmiotom gospodarczym, budowy dróg i urządzeń komunalnych itp. 

Gry towarzyskie stanowią także znakomitą bazę do tworzenia adekwatnych 
modeli matematycznych (hex), algorytmów związanych ze sztuczną inteligencją 
(szachy), teoretycznej analizy złożoności obliczeniowej szeregu problemów nume-
rycznych (bakarat). Mogą też być ilustracją całego szeregu problemów ekonomicz-
nych, zwłaszcza takich, w których zwycięzca bierze wszystko (pułkownik Blotto).
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ON ThE ROLE OF ThE SOCIaL gaMES IN CREaTION aND DEVELOPMENT  
OF gaME ThEORY, STaTISTICS aND ITS aPPLICaTIONS

abstract

The game theory was created at the beginning of the 20th century upon the basis  
of social as well as gambling games, such as chess, poker, baccarat, hex or one-armed 
bandit. The aforementioned games lay solid foundations for analogical mathematical models  
(e.g. hex), artificial intelligence algorithms (hex), theoretical analysis of computational com-
plexity attributable to various numerical problems (baccarat), as well as for illustration of 
several economic dilemmas – particularly in the case where the winner takes everything 
(e.g. noughts and crosses). 

The aim of the paper is to discuss these social games along with their potential mathe-
matical models which are governed by the rules predominantly applicable to the social and 
natural sciences. 

Translated by Ewa Drabik

Keywords: game theory, games with perfect and imperfect information, social games, gam-
bling games, one-armed bandit, chess
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
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Streszczenie

W artykule podjęto tematykę budowy cen indeksów mieszkań, uwzględniając kon-
cepcję R. Shillera. Wskazuje on na problem jednorodności danych wykorzystywanych do 
budowy indeksów. Dokonano przeglądu metod i doświadczeń wybranych państw Unii 
Europejskiej konstruujących indeksy cen mieszkań. Na tym tle dokonano oceny podjętych 
działań w Polsce. Na przykładzie wybranego lokalnego rynku i zdefiniowanego typowego 
mieszkania weryfikowano hipotezę dotyczącą jakości indeksów cen mieszkań na rynku 
lokalnym i indeksu regionalnego.

Słowa kluczowe: wycena nieruchomości, indeksy cen mieszkań, rynek nieruchomości

Wstęp

Koncepcja budowy indeksów cen mieszkań ma na świecie długa historię, jednak 
nie straciła na aktualności. Liczne prace wskazują na to, iż dyskusja na temat ich 
wyznaczania jest ciągle ożywiona, a przyjmowana metodologia budzi zastrzeżenia, 
skłaniając autorów do dalszych badań (Fleming, Nellis, 1994; Bourassa, Hoesli, Sun, 
2006; Meese, Wallace, 1997). Między innymi R. Shiller (laureat Nagrody Nobla 
z 2013 r.) wskazuje na problem jednorodności danych wykorzystywanych do budowy 
omawianych indeksów cen (http://www.spindices.com/index-family/real-estate/sp-
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-case-shiller). Sugeruje dwuetapowość budowy indeksów: w kroku pierwszym kon-
strukcję cen domów na jednorodnych obszarach, na przykład z uwagi na poziom 
urbanizacji, liczbę ludności, w następnym kroku na ich podstawie wyznaczanie za-
gregowanych indeksów cen dla większych obszarów. Fundamentem tej koncepcji jest 
jednak zdefiniowanie typowej nieruchomości lub jednorodnego lokalnego rynku, 
który stanowi stały punkt odniesienia dla ustalania wag stosowanych w wielu meto-
dach wyznaczania indeksów cen w kolejnych okresach badania.

Celem prezentowanego artykułu jest wyznaczenie indeksu cen wybranego 
rodzaju nieruchomości dla jednorodnego obszaru miasta. Do konstrukcji indeksu 
wykorzystano cechy wybranego rodzaju nieruchomości. Uzyskane wyniki porówna-
no z indeksem cen wyznaczanym dla większego, a zarazem niejednorodnego z uwagi 
na wcześniej przyjęte kryteria obszaru miasta.

Podjęta w opracowaniu dyskusja jest bardzo aktualna z uwagi na cykl koniunk-
turalny na rynku nieruchomości i decyzje, które podejmują inwestorzy na tym rynku, 
kierując się tendencjami wynikającymi ze zmian indeksów cen. Również na pozio-
mie Unii Europejskiej trwają ożywione dyskusje na temat włączenia indeksu cen 
mieszkań zajmowanych przez właścicieli do zharmonizowanego wskaźnika cen kon-
sumpcyjnych. Zauważono również ważną rolę, jaką pełnią ceny domów (mieszkań) 
w zbiorze europejskich wskaźników gospodarczych stanowiących podstawę oceny 
kondycji gospodarczej państw członkowskich (Handbook on Residential Property…, 
2013, s. 11). Jednocześnie jest to ważki problem na rynku polskim, na którym oma-
wiane indeksy cen z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami mają być wyzna-
czane przez Główny Urząd Statystyczny, a jak dotąd nie zostały opublikowane. Stąd 
uzyskane w badaniu wyniki dla rynku mieszkaniowego są przyczynkiem do dal-
szych badań na innych rynkach lokalnych oraz dla innych rodzajów nieruchomości.

1. Metodyka wyznaczania indeksów cen nieruchomości

Monitorowanie cen nieruchomości jest bardzo ważne, szczególnie w okresie 
zmian koniunkturalnych. W skali makro jest to jednak utrudnione z uwagi na 
mnogość metod wyznaczania indeksów cen i ich modyfikacji na poziomie poszcze-
gólnych krajów. Taki stan nie pozwala na porównywanie indeksów wyznaczanych 
przez poszczególne kraje, a wewnątrz nich różnorodne instytucje. Wspomniana nie-
jednolitość metodologii wyznaczania indeksów cen nieruchomości wynika przede 
wszystkim z cech rynku nieruchomości (Foryś, 2012; Batóg, Foryś, 2013). Z nie-
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jednorodności tego rynku wynika, że indeksy powinny być wyznaczane dla po-
szczególnych rynków rodzajowych, a także na rynkach lokalnych i małych obsza-
rach. Dodatkowo istotne jest, czy indeks jest wyznaczany z cen ofertowych, czy 
cen transakcyjnych (Wood, 2005). Rozbieżność w obu cenach jest zależna zarówno 
od cyklu koniunkturalnego, jak i od lokalnego otoczenia rynku nieruchomości. 
Nieruchomości i ich cechy wykorzystywane do wyznaczania indeksów cen nie są 
heterogeniczne (Foryś, 2010). Kryterium podobieństwa jest nieprecyzyjne, przyjęte 
cechy są w wielu przypadkach uzależnione od celu, do jakiego służą pozyskane 
informacje. W przypadku cech jakościowych pojawia się dodatkowo problem arbi-
tralnego ustalania zarówno kategorii cech, jak i ich gradacji na najsłabszych skalach 
pomiaru. Dodatkowo cechy te zmieniają się w czasie wraz ze zmianą preferencji 
nabywców na rynku. Mogą one być również wynikiem przeprowadzonych w okresie 
badania remontów czy ulepszeń, które wpływają na cenę transakcyjną, a jednocze-
śnie nie są odnotowane w źródłach danych, z których informacje czerpie podmiot 
konstruujący indeksy cen. Nie ma więc ostatecznego i stabilnego w czasie zestawu 
cech dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, które mogą być wykorzystane 
w konstrukcji ponadczasowych indeksów cen.

Kolejnym problemem metodologicznym jest obserwacja zmiany cen i cech 
danej nieruchomości w czasie. Informacje, które są dostępne na rynku, są opóźnio-
ne nawet o kilka miesięcy. Dodatkowo badacze podejmujący próby konstruowania 
indeksów cen na polskim rynku nieruchomości zwracają uwagę na ograniczony 
zasób informacji o przeprowadzonych transakcjach (Trojanek, 2010), który powoduje 
zawężanie zbioru cech wykorzystywanych do modeli jako zmienne objaśniające.

W konsekwencji współistnieje wiele metod i różnych wskaźników cen nieru-
chomości (Calhoum, 1996) często wyznaczanych na podstawie własnych i ogra-
niczonych zbiorów danych będących w posiadaniu instytucji konstruującej dany 
wskaźnik. Różnią się one przede wszystkim podejściem do sprowadzania cech bada-
nych obiektów do porównywalności w celu zniwelowania ograniczeń, jakie niesie ich 
zmiana wraz z upływem czasu i zmianami preferencji nabywców. Można wskazać 
na dwie główne grupy indeksów:

a) proste nieuwzględniające cech nieruchomości oraz czasu (bazują na 
miarach średnich);

b) złożone, które w różnym zakresie uwzględniają wskazane elementy.
Wśród metod złożonych wyróżnia się: mix-adjustement (skorygowanych cen), 

regresję hedoniczną, regresję powtórnej sprzedaży oraz kompilację tych metod, na 
przykład metodę hybrydową (Shiller, 1991; Calhoun, 1996; Wood, 2005). Metody 
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proste, do których można zaliczyć klasyczne indeksy cen (Foryś 2013), cechuje 
łatwość obliczeń, ale nie uwzględniają one zmian jakościowych i strukturalnych 
nieruchomości (podobnie jak klasyczne metody indeksów cen towarów konsump-
cyjnych). W pewnym zakresie niedogodność tę niweluje metoda mix-adjustement, 
czyli metoda skorygowanych (ważonych) cen. W pierwszym etapie badaną zbio-
rowość dzieli się na jednorodne grupy z uwagi na wybrane kryteria, przy czym 
cechy tych nieruchomości są mierzone najczęściej na skalach słabych. W kolejnym 
etapie dla każdej grupy wyznaczana jest cena przeciętna, która ważona jest udziałem  
(liczebnością) danej grupy w badanej zbiorowości. Punktem odniesienia dla indeksu 
jest okres bazowy. Wartości indeksu wyznacza się jako średnią ważoną ceny nieru-
chomości w okresie, którego indeks dotyczy. Na jakość indeksu wpływają: zestaw 
cech wyróżniających grupę, rozkłady cech w grupie i jej liczebność, a w dłuższej 
perspektywie także stabilność preferencji nabywców nieruchomości.

Zaletą kolejnej metody (regresji hedonicznej) jest większa dokładność 
i uwzględnienie cech nieruchomości, które jednak nie zmieniają się w czasie zgodnie 
z zachowaniami konsumentów. Wady metody wynikają z niedoskonałości modeli 
regresji (koincydencja, regresja pozorna itp.). W metodzie regresji hedonicznej 
zmienną objaśnianą jest cena nieruchomości, natomiast zmiennymi objaśniającymi 
cechy nieruchomości. Oszacowane współczynniki modeli regresji dla badanych lat 
są wykorzystywane do wyznaczenia indeksu w odniesieniu do okresu początkowe-
go. Można w tym celu wykorzystać również jeden model regresji uwzględniający 
binarną zmienną czasu. Jednak jeśli cechy nieruchomości nieuwzględnione w modelu 
były istotniejsze w niektórych fazach cyklu koniunkturalnego, to amplituda wahań 
indeksu w tym okresie może być w sposób nieuzasadniony zaniżona lub zawyżona. 
W zależności od sposobu wykorzystania (bezpośredniego lub pośredniego) modelu 
regresji do budowy indeksu można dodatkowo wyróżnić różne metody regresji he-
donicznej (Widłak, 2010).

Metoda regresji hedonicznej podobnie jak metoda mix-adjustement wymaga 
obszernego zbioru wiarygodnych danych. Dysponując ograniczonym zbiorem infor-
macji (wystarczą ceny sprzedaży w dwóch punktach czasu, tzw. powtórna sprzedaż 
tej samej nieruchomości), pozwala na wykorzystanie metody powtórnej sprzedaży. 
Mankamentem tego podejścia jest założenie o niezmienności cech nieruchomości 
istotnych dla stron umowy w okresie między dwiema transakcjami oraz uwzględ-
nienie ograniczonej liczby ogółu transakcji rynkowych, która nie musi być repre-
zentatywna dla całego rynku.
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Żadna z wymienionych metod nie jest pozbawiona wad, stąd założenie o po-
szukiwaniu lokalnych rynków jednorodnych z uwagi na przyjęty zestaw cech tego 
rynku i jego otoczenia stwarza szanse na wyznaczenie dokładniejszych indeksów 
cen nieruchomości.

2. Indeksy cen nieruchomości w Polsce

Konieczność wyznaczania wskaźników zmian cen nieruchomości w Polsce 
wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 782, z późn. 
zm.). Artykuł 5 w brzmieniu: „Waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych 
w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości 
ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»” wskazuje 
instytucję, na którą ustawodawca nakłada obowiązek wyznaczania indeksu, a która 
dotychczas tego obowiązku nie zrealizowała. W państwach, w których wyznaczane 
są indeksy lub wskaźniki zmian cen nieruchomości, dotyczą one przede wszystkim 
nieruchomości mieszkalnych. Wynika to z kilku przesłanek, z których najważniej-
szą jest znaczący obrót mieszkaniami na rynku. Ponieważ transakcje te są przede 
wszystkim finansowane kredytami, stąd rośnie zainteresowanie sektora bankowego 
zmianami cen nieruchomości, które zabezpieczają udzielane przez nie kredyty dłu-
goterminowe (Łaszek, Widłak, 2008). Od III kwartału 2006 roku Narodowy Bank 
Polski (NBP) prowadzi monitoring rynku mieszkaniowego (pierwotnego i wtórnego) 
w największych miastach, publikując kwartalne średnie jednostkowe ceny ofertowe 
i transakcyjne mieszkań oraz indeks hedoniczny dla rynku wtórnego1. Baza cen 
nieruchomości mieszkaniowych (BaRN) prowadzona przez NBP powstaje dzięki 
informacjom dobrowolnie przekazywanym przez biura pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami, deweloperów oraz danym gromadzonym przez oddziały okręgowe 
NBP (www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls). Badanie 
dotyczy 16 miast wojewódzkich (transakcje zawierane w granicach administracyj-
nych miast) oraz Gdyni, w których odbywa się najwięcej transakcji mieszkaniowych. 
Dla wskazania zasadności ograniczania się do jednorodnych lokalnych rynków wy-
korzystano w artykule indeks hedoniczny konstruowany na bazie cen mieszkań gro-

1  Indeks hedoniczny cen mieszkań odzwierciedla „czystą” cenę, tj. wynikającą z innych czynni-
ków niż różnice w jakości mieszkań. Analizowana jest zawsze cena wystandaryzowanego mieszkania 
przeciętnego dla danego rynku, stworzonego na podstawie modelu ekonometrycznego (Widłak, 2010).
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madzonych przez NBP. Wyznaczony kwartalny indeks hedoniczny (od III kwartału 
2007 r.) odzwierciedla zmianę cen oczyszczoną ze zmian jakościowych, uwzględnia 
zmiany jakości mieszkań badanej próby w każdym kwartale (Widłak, 2010). Na 
rysunku 1 przedstawiono kształtowanie się indeksu hedonicznego NBP wyznaczo-
nego dla Szczecina w latach 2007–2012.

Rysunek 1. Indeks hedoniczny mieszkań na rynku wtórnym w Szczecinie  
w latach 2007–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Prezentowany indeks ukazuje dynamikę cen jednostkowych mieszkań 
w Szczecinie w kolejnych kwartałach w stosunku do analogicznego kwartału roku 
poprzedniego. Indeks ten osiągnął najniższy poziom w IV kwartale 2011 roku (86,3), 
notując spadek o 10,8 pkt w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. 
Natomiast najgłębszy jego spadek miał miejsce w III kwartale 2008 roku w stosunku 
do III kwartału 2007 roku (o 50,4 pkt), co było wynikiem gwałtownej bessy zarówno 
na rynku nieruchomości, jak i w całej gospodarce. Po wahaniach indeksu w latach 
2010–2011 w 2012 roku można zauważyć tendencję wzrostową indeksu, którego 
wartość przekroczyła 100 pkt (rysunek 1). Prezentowany powyżej indeks obejmuje 
transakcje mieszkaniowe zawarte w granicach administracyjnych Szczecina, przy 
czym nie jest to badanie pełne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że znacząca liczba 
transakcji odbywa się w aglomeracji miejskiej, czyli również w sąsiednich gminach 
bezpośrednio graniczących z miastem.
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3. Zakres i wynik badań empirycznych

W celu sprawdzenia, czy na wybranym rynku lokalnym indeks dla małego 
obszaru będzie porównywalny z indeksem dla całego rynku, wybrano jedno ze 
szczecińskich osiedli mieszkaniowych, na którym w badanym okresie nie realizo-
wano nowych inwestycji, więc cały obrót odbywał się na rynku wtórnym. Badaniem 
pełnym objęto transakcje kupna-sprzedaży mieszkań zawarte w formie aktu notarial-
nego w okresie od III kwartału 2006 roku do IV kwartału 2012, dotyczące mieszkań 
na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica w Szczecinie. Okres badania pozwolił na wy-
znaczenie indeksów w tych samych kwartałach co indeksy wyznaczone przez NBP.

Wybrane do badania osiedle ma zwarty charakter o zabudowie wielorodzinnej 
w wieku 25–55 lat. Wszystkie budynki na osiedlu zostały wzniesione w technolo-
gii wielkiej płyty. Osiedle to z uwagi na zainteresowanie nabywców i częstość do-
konywanych transakcji, formę zabudowy, technologię wznoszenia budynków oraz 
strukturę mieszkań i otoczenie społeczno-gospodarcze wydaje się spełniać wymogi 
jednorodnego obszaru zgodnie z koncepcją Shillera. Ostatecznie zgromadzono in-
formacje o 537 transakcjach opisanych takimi zmiennymi, jak:

 – cena transakcyjna mieszkania (zł);
 – powierzchnia użytkowa lokalu (w m2);
 – kondygnacja budynku, na którym znajduje się lokal (1, …, 14);
 – rodzaj nabywanego prawa (własność, spółdzielcze prawo do lokalu);
 – wiek budynku (starszy – lata 60., nowszy – lata 70. i 80.);
 – charakterystyka zabudowy (wysoki, niski);
 – dostępność miejsc parkingowych (dobra, ograniczona);
 – odległość od przystanków komunikacji miejskiej (dogodna, niedogodna).

Trzy pierwsze zmienne mierzone są na skali ilorazowej, natomiast pozostałe 
zmienne mają charakter jakościowy – w modelu przyjęto je jako zmienne dycho-
tomiczne. Dostępność miejsc parkingowych opisano jako dobrą, gdy ogólnodo-
stępne miejsca parkingowe znajdują się na wydzielonych i przyległych do budynku 
parkingach, a jako ograniczoną w przypadku braku parkingu bezpośrednio przy 
budynku. Zmienną odległość od przystanków komunikacji miejskiej MZK opisano 
jako dogodną w przypadku budynku znajdującego się wzdłuż ulicy, przy której 
jest przystanek komunikacji miejskiej. Natomiast kategoria niedogodne oznacza lo-
kalizację wewnątrz osiedla z koniecznością dojścia do ulicy, przy której znajduje 
się przystanek komunikacji miejskiej. Zmienną objaśnianą w modelu był logarytm 
naturalny ceny transakcyjnej mieszkania sprzedawanego w obrocie wtórnym na 
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lokalnym rynku, a zmiennymi objaśniającymi – cechy (atrybuty) tych mieszkań. 
Z analiz rynku wynika, że nabywcy cenią wyżej odrębną własność mieszkań niż 
spółdzielcze prawo do lokalu, podobnie wybierają częściej mieszkania w budynkach 
niskich niż wysokich.

W pierwszym etapie analizy dla badanego zbioru danych oszacowano współ-
czynniki kwartalnych modeli regresji. Następnie odrzucono zmienne objaśniające 
statystycznie nieistotne. W efekcie pozostawiono zmienne: powierzchnia użytkowa 
lokalu, rodzaj nabywanego prawa oraz wiek budynku. W tabeli 1 zamieszczono 
wyniki oszacowania parametrów modelu regresji hedonicznej dla kwartału bazo-
wego (III kwartał 2006 r.). 

Tabela 1. Wyniki oszacowania parametrów modelu regresji hedonicznej dla III kwartału 
2006 roku (R2 = 62,1%) wraz z wartością wskaźnika (wj)

Zmienna b Bł. std. t–Stat p wj

Stała 10,94786 0,126063 86,84405 0,000000 1,00

Powierzchnia użytkowa lokalu 0,018504 0,002620 7,063035 0,000000 41,93

Rodzaj nabywanego prawa 0,008349 0,058669 0,142307 0,000000 0,56

Wiek budynku –0,122410 0,075420 –1,62299 0,011950 0,20

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z aktów notarialnych.

Oszacowane współczynniki regresji dla każdego kwartału były ważone wskaź-
nikiem wj będącym średnią dla zmiennej, dla której zostały oszacowane, wyzna-
czanej z okresu bazowego, to znaczy III kwartału 2006 roku. Szukany indeks dla 
kolejnego kwartału jest funkcją wykładniczą o podstawie e oraz wykładniku, który 
jest różnicą sum dla kolejnych kwartałów, odpowiednio: analogicznych kwartałów 
kolejnych lat (kw/kwrub) lub kolejnych kwartałów i kwartału bazowego (kw/baz). 
Suma stanowi iloczyn oszacowanych współczynników modelu regresji mnożonych 
przez wagi wj, gdzie j to liczba zmiennych objaśniających modelu. Uzyskana wartość 
indeksu jest zazwyczaj mnożona przez 100 dla poprawy czytelności wyników, co 
również wykorzystano w obliczeniach. Na rysunku 2 przedstawiono trzy warianty 
indeksu cen nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej wyznaczonych dla 
wybranego osiedla w Szczecinie.
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Rysunek 2. Indeks hedoniczny mieszkań na rynku wtórnym  
w wybranej dzielnicy Szczecina w latach 2006–2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z aktów notarialnych.

Indeks oznaczony symbolem kw/kw obrazuje zmiany cen w kolejnych, następu-
jących po sobie kwartałach, natomiast kw/baz – zmiany cen w kolejnych kwartałach 
w stosunku do kwartału bazowego (III kwartał 2006 r.). Z wyjątkiem pierwszych 
8 analizowanych kwartałów przebieg obu linii jest podobny, wskazując jednocze-
śnie na pogarszanie się kondycji lokalnego rynku oraz nieustabilizowaną sytuację. 
Potwierdzają to coraz większe wahania indeksów, począwszy od 2011 roku.

Na poparcie hipotezy, iż indeksy cen wyznaczane dla małych obszarów różnią 
się w przebiegu od indeksów dla większych zagregowanych obszarów, porównano 
indeks mieszkaniowy wyznaczony przez NBP dla Szczecina (rysunek 1) z indeksem 
cen dla badanego obszaru (rysunek 2) w ujęciu kwartał do analogicznego kwartału 
roku poprzedniego (rysunek 3).

Analizując uzyskane wyniki, można zauważyć podobny kierunek przebiegu obu 
wyznaczonych wskaźników z gwałtownym spadkiem w latach 2007–2008, wahania 
wokół 100 pkt w latach 2009–2010, obniżenie wartości w 2011 roku poniżej 100 pkt 
oraz tendencję wzrostową w 2012 roku. Jednak poza dwoma ostatnimi kwartałami 
2008 roku amplituda wahań obu wskaźników jest różna. Okresowo zdarzają się 
wartości wskaźników świadczące o przeciwnych kierunkach zmian cen na badanym 
osiedlu w stosunku do całego miasta. Wskaźniki wyznaczone dla danego osiedla 
zanotowały częściej większe wahania niż wskaźniki dla całego miasta. Największa 
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rozbieżność obu wskaźników miała miejsce w II kwartale 2008 roku, co mogło 
wynikać z pierwszych symptomów pogarszającej się koniunktury na rynku miesz-
kaniowym dostrzeganej szybciej na lokalnym rynku niż w całym mieście.

Rysunek 3. Indeks hedoniczny mieszkań na rynku wtórnym  
w wybranej dzielnicy Szczecina oraz dla miasta Szczecina w latach 2007–2012

3-2007 4-2007 1-2008 2-2008 3-2008 4-2008 1-2009 2-2009 3-2009 4-2009
106,13 103,74 91,80 97,02 109,49 98,66 90,81 105,45 102,02 103,39
158,78 143,33 108,29 98,06 101,16 96,21 95,17 103,44 96,39 101,00
158,78 164,72 151,22 146,71 160,62 158,48 143,91 151,75 154,82 160,06

4-2008 1-2009 2-2009 3-2009 4-2009 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 1-2011
98,10 98,20 94,80 91,50 98,70 95,00 104,10 97,70 97,10 99,10
96,21 95,17 103,44 96,39 101,00 103,99 93,92 101,23 89,99 93,38
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z aktów notarialnych oraz NBP.

Podsumowanie

Rzadkość zawieranych umów kupna-sprzedaży nieruchomości w porównaniu 
do innych dóbr przy niejednorodności przedmiotów umów powoduje, że koncepcja 
podziału zbiorowości na jednorodne grupy jest barierą wykorzystania klasycznych 
metod wyznaczania indeksów cen i powoduje, że każda z proponowanych w litera-
turze metoda jest niedoskonała. Na tym tle koncepcja Shillera podziału obszaru, dla 
którego wyznacza się indeksy cen, na jednorodne zbiory pod względem otoczenia 
rynku nieruchomości jest nowym kierunkiem w teorii indeksów cen nieruchomości 
pozwalającym na lepsze dopasowanie wyznaczanych indeksów do rzeczywistych 
zmian zachodzących na lokalnych rynkach nieruchomości. W przypadku, gdy na 
jednorodnych obszarach jest zbyt mało transakcji, należy poszerzać rynek i łączyć 
małe obszary w większe skupiska. Następnie po wyznaczeniu indeksów dla tych 
nowych rynków lokalnych należy wskaźniki zagregowane konstruować dla rynku 
większego, na przykład dla miasta, aglomeracji miejskiej, województwa lub regionu.
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W prezentowanym badaniu przeprowadzano analizę jednorodnego lokalne-
go rynku mieszkaniowego w celu wyznaczenia indeksów cen mieszkań w obrocie 
wtórnym. Uzyskane indeksy zestawiono z indeksem hedonicznym wyznaczanym 
przez NBP dla największych miast Polski, w tym również dla Szczecina. Uzyskane 
wyniki okazały się zbliżone co do głównej tendencji zmian cen. Jednak bliższa ich 
analiza wskazuje na różne amplitudy zmian oraz zdarzające się krótkotrwałe ten-
dencje przeciwne w zmianie wartości obu wskaźników. Ostateczne wnioski nie są 
jednak możliwe bez porównania udziału transakcji z danego osiedla w transakcjach 
branych od uwagę do konstruowania wskaźnika NBP dla całego miasta. Kontynuacja 
badań dla kolejnych jednorodnych małych obszarów na terenie Szczecina i agregacja 
uzyskanych wyników dla całego miasta pozwoli w pełni zweryfikować konieczność 
stosowania takiego podejścia do konstruowania indeksów cen mieszkań, a w konse-
kwencji również dla pozostałych rodzajów nieruchomości.
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selected countries that construct indices of housing price, including the UE market. Against 
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index in the local market and the regional index was verified.
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Streszczenie

W prezentowanym artykule omawiana jest rola doradztwa gospodarczego w zarzą-
dzaniu mikroprzedsiębiorstwami. Zaprezentowano determinanty i znaczenie doradztwa 
gospodarczego jako czynnika wpływającego na niwelowanie luki w zakresie wiedzy za-
rządczej w przedsiębiorstwach. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań 
empirycznych dla 406 losowo wybranych polskich mikroprzedsiębiorstw dotyczące korzy-
stania z usług doradztwa gospodarczego w zakresie tworzenia wiedzy oraz formułowania 
strategii zarządzania.
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kategorii uporządkowanych

Wstęp

W literaturze poświęconej zarządzaniu w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw wymienia się coraz częściej doradztwo gospodarcze uważane za istotny 
czynnik poprawy zarządzania, zwłaszcza podmiotów o najmniejszej skali (mikro-
przedsiębiorstw), zarówno w obszarze redukcji barier ich rozwoju, jak i w dziedzinie 
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zarządzania rozwojem. Problem roli doradztwa gospodarczego dla tych podmio-
tów jest wciąż słabo rozpoznany w literaturze przedmiotu (Łobacz, Głodek, 2015; 
Tuszyński, 2013; Dyer, Ross, 2007; Suszyński, 2005; Robson, Bennett, 2000). Z tego 
powodu istotne jest spojrzenie na rolę doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy 
z zakresu zarządzania jako źródła redukującego bariery i wpływającego na kształ-
towanie prorozwojowej orientacji mikroprzedsiębiorstw.

Celem artykułu jest określenie roli doradztwa gospodarczego w zarządzaniu 
w kontekście wiedzy z zakresu zarządzania oraz strategii zarządzania w polskich 
mikroprzedsiębiorstwach. Omówiono determinanty i znaczenie doradztwa gospo-
darczego jako czynnika prorozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugiej części ar-
tykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu doradztwa 
gospodarczego na tworzenie wiedzy oraz formułowanie strategii rozwoju w polskich 
mikroprzedsiębiorstwach. Wykorzystano w tym celu wielorównaniowy rekurencyj-
ny model wielomianowy kategorii uporządkowanych. 

1. Doradztwo gospodarcze a tworzenie wiedzy i strategii rozwoju 
w mikroprzedsiębiorstwach

Doradztwo gospodarcze może mieć istotny wpływ na zarządzanie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw. Zarządzający rzadko dysponują całą wiedzą niezbędną do efek-
tywnego i prowadzonego z sukcesem biznesu (Mole, 2002; Nogalski, Falencikowski, 
2005). Potrzebna i deficytowa wiedza może zostać pozyskana z otoczenia, od dorad-
ców, w postaci profesjonalnej i niezależnej usługi. Ma ona na celu pomaganie za-
rządzającym i przedsiębiorstwom w realizowaniu ich celów poprzez rozwiązywanie 
problemów z sferze zarządzania, identyfikowanie i wykorzystywanie nowych szans, 
uczenie się i wdrażanie zmian (Ramsden, Bennett, 2005; Kubr, 2002). 

Determinantami korzystania z usług doradczych przez mikroprzedsiębiorstwa 
mogą być czynniki charakteryzujące zarządzającego (wykształcenie, wiek, pozycja 
w przedsiębiorstwie), czynniki związane z przedsiębiorstwem (skala działalności, 
wiek, branża, lokalizacja, profil działalności, forma prawna). Czynniki te, ich wza-
jemne powiązania różnicują sektor mikroprzedsiębiorstw pod względem zakresu 
i intensywności korzystania z usług doradczych (Berry, Sweeting, Goto, 2006). 

W szczególności interesujące wydają się być zależności między korzystaniem 
z usług doradczych a posiadaniem strategii rozwoju oraz luką w wiedzy z zakresu 
zarządzania. Ich poprawna identyfikacja powinna dostarczyć wiedzy o czynnikach 
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kształtujących zakres i intensywność korzystania z doradztwa gospodarczego dla 
mikroprzedsiębiorstw. Zależność między posiadaniem strategii rozwoju a wiedzą 
oznacza, iż do stworzenia strategii niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu za-
rządzania. Z kolei korzystanie z doradztwa gospodarczego może pełnić w tym pro-
cesie trzy funkcje: 1) pozytywnie wpływać na zmniejszenie luki wiedzy z zakresu 
zarządzania, wspomagając pośrednio tworzenie strategii; 2) bezpośrednio uczest-
niczyć w tworzeniu strategii bądź 3) wspomagać zarządzających w tworzeniu stra-
tegii rozwoju. Istotne znaczenie ma tutaj świadomość zarządzających o roli usług 
doradczych w tym procesie. Rzutuje ona bowiem na zakres i intensywność włącze-
nia usług doradczych do procesu zdobywania wiedzy i tworzenia strategii rozwoju 
(Webber, Johnson, Fargher, 2010; Soriano, 2003).

Model zależności przedstawiono na rysunku 1. W artykule postawiono dwie 
hipotezy główne: doradztwo gospodarcze ma pozytywny wpływ na rozwój wiedzy 
z zakresu zarządzania (H1), doradztwo gospodarcze wpływa pozytywnie na for-
mułowanie strategii rozwoju (H2) oraz dwie hipotezy pomocnicze: o pozytywnym 
wpływie wiedzy z zakresu zarządzania na formułowanie strategii (H3a), o moderu-
jącym wpływie doradztwa gospodarczego na relację wiedza z zakresu zarządzania 
– strategia rozwoju (H3b). Wybrane czynniki związane z przedsiębiorstwem (skala 
działalności i branża) oraz związane z charakterystykami zarządzającego (wykształ-
cenie i wiek zarządzającego, doświadczenie, pozycja w przedsiębiorstwie) zostały 
potraktowane jako tak zwane czynniki egzogeniczne. 

Rysunek 1. Proponowany model oddziaływań
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2. Charakter próby

W artykule wykorzystano bazę 406 losowo wybranych mikroprzedsiębiorstw 
o zatrudnieniu do 9 osób, działających na terenie całego kraju. Badanie było prze-
prowadzone z udziałem autorów w 2012 roku w ramach projektu pt. „Doradztwo 
gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach” (Tuszyński, 2013). 

Średnia wieku badanych przedsiębiorstw wynosiła 16 lat, czyli były to podmio-
ty dojrzałe. Średnia wielkość zatrudnienia to 4 osoby. Przeważały przedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących 2–5 osób, stanowiące 59% całości próby. Przedsiębiorstwa 
jednoosobowe to 18% badanej próby, a udział przedsiębiorstw o liczbie pracujących 
6–9 osób wynosił 23%. Najliczniejszą grupę tworzyły przedsiębiorstwa usługowe 
(75%), a w dalszej kolejności handlowe (60%) i produkcyjne (33%).

Wśród osób zarządzających badanym przedsiębiorstwem przeważali wła-
ściciele (89%), a co dziesiąty zarządzający był osobą zatrudnioną w przedsiębior-
stwie. Zarządzający podsiadali duże doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw 
– średni okres pracy jako zarządzającego wynosił 16,7 roku niezależnie od skali 
i wieku przedsiębiorstw. Zarządzający byli także stosunkowo dobrze wykształceni, 
ponieważ wykształcenie wyższe posiadało 52% z nich, a średnie 40%. Dwie trzecie 
zarządzających posiadały wykształcenie techniczne, 13% – wykształcenie ekono-
miczne, a 19% – humanistyczne i inne.

Na miernik oceny wiedzy z zakresu zarządzania wybrano wskaźnik samooce-
ny wiedzy zarządzających przyjmujący wartości na skali Likerta od 0 do 3. 19% 
zarządzających oceniało swoją wiedzę na poziomie 0, 44% – na poziomie 1, 31% – na 
poziomie 2 oraz 6% – na poziomie 3. 

Strategię rozwoju zgodną z zasadami sztuki zarządzania, to jest określającą pod-
stawowe cele przedsiębiorstw dla okresu co najmniej rocznego, posiadało 71% przed-
siębiorstw. Pozostałe przedsiębiorstwa nie posiadały strategii rozwoju, a ich zasadni-
czym celem było przetrwanie sprowadzające się do reagowania na bieżące wyzwania. 

W badanej próbie blisko 2/3 mikroprzedsiębiorstw w latach 2010–2012 nie ko-
rzystały z żadnych usług doradczych, zaś ponad 1/3 badanych mikroprzedsiębiorstw, 
to jest 145 podmiotów, korzystała z doradztwa gospodarczego. Mikroprzedsiębiorstwa 
wykorzystujące doradztwo korzystały głównie w zakresie marketingu i sprzedaży 
(96% przedsiębiorstw), zarządzania ogólnego (84%), a także zarządzania finansami 
(71%), planowania i organizacji (63%). W mniejszym stopniu korzystano z usług 
doradczych w zakresie zarządzania produkcją i logistyką (35%) oraz zarządzania 
personelem (33%). 
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Ocena skuteczności korzystania z usług doradczych w badanych przedsiębior-
stwach okazała się niska. Jedynie 28% przedsiębiorstw odnotowało wysoką sku-
teczność wykorzystania usług z punktu widzenia spełnienia oczekiwań. 45% firm 
uznało, że usługi doradcze były jedynie częściowo skuteczne, zaś 27% oceniło, iż 
były one nieskuteczne. 

3. Wyniki badania empirycznego

W celu analizy zależności pomiędzy cechami mikroprzedsiębiorstw i zarządza-
jących, decyzją o korzystaniu z usług doradczych, oceną wiedzy z zakresu zarzą-
dzania oraz decyzją o posiadaniu strategii rozwoju proponujemy model dyskretnego 
wyboru (Wiśniewski, 2009; Gruszczyński, 2010; Hozer, 1993) składający się z trzech 
równań i odzwierciedlający powiązania zilustrowane na rysunku 1:

111
* ~, FKUDF ii

KUDFKUDF
ii εε+= âx , { }0* ≥= ii KUDFIKUDF  (1.a)

 (1.b)

 (1.c)

gdzie WIEDZA
i

KUDF
i xx , oraz STRATEGIA

ix oznaczają odpowiednio wektory zmiennych 
objaśniających w równaniach (1.a), (1.b), (1.c), natomiast 321 ,, FFF  są dystrybu-
antami standardowego rozkładu normalnego. W tabeli 1 przedstawiono definicje 
zmiennych wielomianowych wykorzystywanych w modelu oraz definicje zmiennych 
objaśniających. 
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Tabela 1. Definicje zmiennych wykorzystywanych jako objaśniające  
oraz zmiennych zależnych

Zmienna Definicja

KUDF
1 – przedsiębiorstwo korzystało z usług doradztwa 
gospodarczego w latach 2010–2012
0 – w przeciwnym przypadku

WIEDZA Wartości od 0 do 3 na skali Likerta

STRATEGIA 1 – przedsiębiorstwo posiada strategię
0 – w przeciwnym przypadku

SK Zatrudnienie

WL 1 – zarządzającym jest właściciel,
0 – w przeciwnym przypadku

WYKSZ Wartości na skali porządkowej (Wiśniewski, 2012, 
2014) od 1 (zawodowe) do 4 (doktorskie)

DOSW Doświadczenie (w latach) osoby zarządzającej

EKON 1 – zarządzający ma wykształcenie ekonomiczne
0 – w przeciwnym przypadku

USL 1 – firma usługowa
0 – firma nieusługowa

OF
1 – formą prawną jest „osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą”
0 – w przeciwnym przypadku

Źródło: opracowanie własne.

W celu estymacji parametrów modelu (1.a)–(1.c) proponowana jest metoda 
Riversa, Vuonga (1988), którą powszechnie stosuje się w przypadku wielorówna-
niowych modeli wielomianowych kategorii uporządkowanych. Po oszacowaniu 
parametrów równania (1.a) obliczana jest wartość teoretyczna zmiennej *KUDF , 
która następnie występuje jako endogeniczna zmienna objaśniająca w równaniu (1.b). 
Następnie parametry równania (1.b) szacowane są z uwzględnieniem endogeniczno-
ści zmiennej  zgodnie z propozycją Riversa i Vuonga (1988). Obliczana jest 
wartość teoretyczna dla zmiennej *

iWIEDZA  i parametry równania (1.c) szacowane 
są z uwzględnieniem endogeniczności zmiennych  oraz .

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki estymacji parametrów wielorównaniowego 
modelu wielomianowego kategorii uporządkowanych.
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Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów wielorównaniowego modelu wielomianowego 
kategorii uporządkowanych

Zmienna Równanie  
KUDF

Równanie  
WIEDZA

Równanie 
STRATEGIA

Cons –2,05*** – –

SK 0,12**
(0,02) – –

WL –0,56**
(–0,12) – –

WYKSZ 0.54***
(0,11) – –

– 0,46*** 0,45***
(0,08)

DOSW – 0,06*** –
USL – 0,79*** –
EKON – 1,23*** –

– – 1,28***
(0,22)

– – 0,54*
(0,09)

OF – – –0,47*
(–0,08)

Testowanie zgodności 
rozkładu składnika losowego 
z rozkładem normalnym

GPI = 0,37 GPI = 0,23 GPI = 0,45

Test Pearsona GPI = 0,89 – GPI = 0,42
Test Hosmera-Lemeshowa GPI = 0,57 – GPI = 0,17
Udział poprawnych predykcji 63% 53% 72%

Wartości w nawiasach oznaczają efekty krańcowe w modelu dwumianowym.
*, ** oraz *** oznaczają istotność zmiennych na poziomie istotności odpowiednio 0,1, 0,05 oraz 0,01.

GPI oznacza graniczny poziom istotności.

Źródło: obliczenia własne.

Wyniki zawarte w tabeli 2 potwierdzają prawdziwość hipotez H1, H2 oraz H3a 
dotyczących odpowiednio pozytywnych relacji pomiędzy doradztwem a wiedzą, 
między doradztwem a strategią oraz pozytywnego wpływu oceny wiedzy na praw-
dopodobieństwo posiadania strategii. Nie udało się potwierdzić hipotezy o moderu-
jącym wpływie doradztwa gospodarczego na relację wiedza–strategia. Okazuje się 
jednak, że wpływ poziomu wiedzy na prawdopodobieństwo posiadania strategii jest 
silniejszy w grupie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających 6–9 osób w porównaniu 
z mniejszymi podmiotami.
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Dzięki estymacji parametrów wielorównaniowego modelu wielomianowego 
kategorii uporządkowanych udało się zdefiniować inne determinanty skłonności do 
korzystania z doradztwa oraz posiadania strategii, a także czynniki kształtujące 
poziom wiedzy zarządzającego. Oszacowanie parametru przy zmiennej SK okazało 
się istotnie dodatnie w równaniu zmiennej KUDF. Wynika to z faktu, że wraz ze 
wzrostem skali przedsiębiorstwa zwiększają się na ogół jego możliwości związane 
z zakupem zewnętrznych usług doradczych (por. Robson, Bennett, 2000). Istotnie 
dodatnie oszacowanie parametru przy zmiennej WYKSZ wskazuje, że wraz ze wzro-
stem poziomu wykształcenia zarządzającego rośnie świadomość korzyści uzyskiwa-
nych dzięki wsparciu zewnętrznemu. Okazuje się, że jeśli zarządzającym jest wła-
ściciel firmy, to wówczas prawdopodobieństwo korzystania z usług doradczych jest 
niższe o 0,12 przy innych czynnikach niezmienionych. Wynika to z większej pew-
ności siebie właściciela-zarządcy, mniejszego zaufania do innych osób oraz większej 
obawy związanej z przekazywaniem poufnych informacji osobom z zewnątrz (por. 
Robson, Bennett, 2000).

Samoocena wiedzy z zakresu zarządzania wzrasta wraz ze wzrostem doświad-
czenia zarządzającego oraz jest wyższa w przypadku, gdy zarządzający posiada wy-
kształcenie ekonomiczne. Im dłużej menedżer prowadzi firmę, tym bardziej wzrasta 
jego pewność siebie. Ponieważ ma doświadczenie w radzeniu sobie z różnymi pro-
blemami, wierzy, że jest w stanie podejmować dobre decyzje również w trudnych 
momentach (por. Webber i in., 2010). Wykształcenie ekonomiczne umożliwia zaś 
zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu mikroekonomii, teorii przedsiębiorstwa, 
metod optymalizacji. Obserwujemy także wyższą ocenę wiedzy z zakresu zarzą-
dzania w grupie firm usługowych w porównaniu z firmami z innych branż. W przy-
padku mikroprzedsiębiorstw o formie prawnej „osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą” prawdopodobieństwo posiadania strategii jest niższe o 0,08 przy 
innych czynnikach niezmienionych.

Wyniki testów specyfikacji oraz dopasowania świadczą o dobrym dopasowa-
niu modelu do danych, dobrych jego własnościach predykcyjnych oraz o spełnieniu 
wyjściowych założeń w przypadku składników losowych.
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Podsumowanie

Zaproponowany wielorównaniowy model dyskretnego wyboru umożliwił osza-
cowanie parametrów mierzących wpływ cech firm i zarządzającego na fakt korzy-
stania z usług doradczych, posiadania przez mikroprzedsiębiorstwo strategii oraz 
ocenę wiedzy zarządzającego z zakresu zarządzania. Oceny parametrów modelu 
umożliwiły ocenę powiązań w obszarze doradztwo–wiedza–strategia oraz analizę 
moderującego wpływu doradztwa oraz skali na relację wiedza–strategia.

Analiza rezultatów badań przeprowadzonych w grupie mikroprzedsiębiorstw 
potwierdza hipotezy H1, H2 oraz H3a, które dotyczą pozytywnych zależności odpo-
wiednio między doradztwem a wiedzą, doradztwem a strategią oraz wiedzą a stra-
tegią. Okazało się, że wpływ oceny wiedzy na prawdopodobieństwo posiadania 
strategii jest znacznie silniejszy w grupie mikroprzedsiębiorstw zatrudniających 
6–9 osób w porównaniu z mniejszymi firmami. Nie udało się jednak potwierdzić 
hipotezy H3b dotyczącej moderującego wpływu doradztwa gospodarczego na relację 
wiedza–strategia. 

Wydaje się, że w układzie wiedza–strategia–doradztwo gospodarcze kluczo-
wą rolę odgrywa poziom wiedzy zarządzających – jest on koniecznym i istotnym 
warunkiem tworzenia strategii rozwoju, jak i w kształtowaniu zapotrzebowania na 
doradztwo gospodarcze. To ostatnie może pełnić: 1) ważną rolę dla budowy wiedzy, 
zwłaszcza w grupie zarządzających o najwyższym poziomie wiedzy z zakresu za-
rządzania, oraz (2) rolę uzupełniającą dla kształtowania orientacji rozwojowej mi-
kroprzedsiębiorstw. Samo doradztwo gospodarcze bez rozwiniętej wiedzy zarzą-
dzających jest mało skutecznym instrumentem tak w bezpośrednim kształtowaniu 
orientacji rozwojowej mikroprzedsiębiorstw, jak i pośrednio, w przypadku wspo-
magania zarządzających w procesie tworzenia strategii rozwoju. Badania wykazały 
występowanie moderującego wpływu skali firmy na relację wiedza–strategia.

Skuteczność doradztwa gospodarczego wymaga zatem zaawansowanej wiedzy 
zarządzających jako warunku jej wykorzystania oraz uzyskania wysokiego poziomu 
orientacji rozwojowej mikroprzedsiębiorstw.
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ThE ROLE OF BuSINESS CONSuLTINg IN ThE MaNagEMENT OF MICRO-ENTERPRISES 

abstract

The paper presents the role of business consulting in the management of micro-enter-
prises. It discusses the importance of determinants and the impact of business consulting as 
a factor in reducing the gap in knowledge on management of micro-enterprises. The second 
part of the paper presents the results of empirical studies of 406 micro-enterprises in the field 
of knowledge creation and formulation of management strategies in Polish micro-enterprises. 
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.
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Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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ESTYMaTOR NIEOBCIążONY  
CZY ESTYMaTOR MINIMaLIZująCY BłąD ŚREDNIOkWaDRaTOWY

Streszczenie

Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy należy stosować estymator nieobcią-
żony (EN), czy też estymator zapewniający minimum błędu średniokwadratowego (EMSE). 
W tym celu rozpatrzono proste przykłady wyznaczania estymatorów parametrów rozkła-
du wykładniczego oraz rozkładu Laplace’a. Jako kryteria rozpatrzono wartości statystyki 
testów chi-kwadrat i testu Kołmogorowa. Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznej odpo-
wiedzi na postawione pytanie.

Słowa kluczowe: estymator nieobciążony, estymator minimalizujący błąd średniokwadra-
towy

Wstęp

Jednym z ważniejszych zagadnień statystyki jest estymacja parametrów roz-
kładu zmiennej losowej aproksymującej rozkład danych empirycznych. Teoria esty-
macji wyróżnia między innymi takie cechy estymatorów, jak nieobciążoność oraz 
efektywność. Estymator nieobciążony jest zmienną losową o wartości przeciętnej 
równej nieznanej wartości parametru. Właściwość nieobciążoności zapewnia otrzy-
manie ocen parametrów nieobciążonych błędem systematycznym. Im mniejsza jest 
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wariancja estymatora, tym bardziej skupione są jego możliwe wartości wokół war-
tości przeciętnej, a więc tym większe jest prawdopodobieństwo, że oszacowanie nie-
znanego parametru będzie bliskie jego prawdziwej wartości. Wskazane jest zatem, 
aby wariancja estymatora była możliwie mała. Tę właściwość posiada estymator 
najefektywniejszy. Fakt, że dany nieobciążony estymator jest bardziej efektywny od 
innego nieobciążonego estymatora, oznacza, że jego wartości są bardziej skupione 
wokół szacowanego parametru, niż w przypadku drugiego estymatora. W litera-
turze przedmiotu można zauważyć, że wyznaczając postać estymatora, zwraca się 
uwagę na jego nieobciążoność. Natomiast efektywność estymatora jest rozpatrywa-
na w dalszej kolejności. Istnieje prosty sposób uwzględnienia obydwu właściwości, 
a mianowicie błąd średniokwadratowy stanowiący sumę wariancji oraz kwadratu 
obciążenia estymatora.

W świetle dotychczasowych rozważań przyjęto, że celem artykułu jest stwier-
dzenie, czy należy stosować estymator nieobciążony (EN), czy też estymator zapew-
niający minimum błędu średniokwadratowego (EMSE). W związku z tym zostaną 
rozpatrzone proste przykłady wyznaczania estymatorów parametrów rozkładu wy-
kładniczego oraz rozkładu Laplace’a. 

1. Estymacja parametru rozkładu wykładniczego 

Zadanie estymacji polega na wyznaczeniu oszacowania θ̂  nieznanego parame-
tru θ . Jedną z ważniejszych właściwości estymatora θ̂  jest jego obciążenie ( )θ̂b :

      ( ) ( ) θθθ −= ˆˆ Eb  (1)
O jakości estymatora decyduje również błąd średniokwadratowy (Mean Squared 
Error – MSE):

     ( )2ˆ θθ −= EMSE  (2)
który spełnia zależność (Krzyśko, 1997, s. 17):

              ( ) ( )( )2ˆˆ θθ bVMSE +=  (3)

gdzie: 
( )θ̂b  – obciążenie estymatora [wzór (1)];
( )θ̂V  – wariancja estymatora.
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W dalszej części opracowania będzie wykorzystana wartość obciążenia 
względnego:

            (4)

oraz wartość względnego błędu średniokwadratowego:

         2θ
MSEbse =  (5)

Właściwości estymatora zostaną przetestowane na przykładzie szacowania pa-
rametru rozkładu wykładniczego. Wzór (6) określa jedną z dwóch postaci (wariant A)  
gęstości rozkładu:

              







−=

ββ
xxf exp1)(  (6)

Stosując Metodę Największej Wiarygodności (MNW), uzyskuje się następującą 
postać oszacowania parametru β

    ∑
=

==
N

i
ix

N
x

1
2

1β̂  (7)

gdzie: 
ix  – wartości obserwacji; i = 1, 2, …, N.

Estymator ten jest nieobciążony (Housila, Sarjinder, Jong-Min, 2012, s. 301). 
Natomiast estymator wyrażający się wzorem:

       x
N

N
1

ˆ
3 +

=β  (8)

zapewnia najmniejszą wartość błędu średniokwadratowego (Housila i in., 2012).
Dla zróżnicowania wyników zostanie rozpatrzony estymator opisany wzorem: 

        x
N

N
1

ˆ
1 −

=β  (9)

Bardziej popularny jest wzór (10), również określający gęstość rozkładu wy-
kładniczego (wariant B): 

               ( )xxf λλ −= exp)(  (10)
Estymator parametru λ , uzyskany MNW, ma następującą postać:

            
x
1

1̂ =λ  (11)

Można wykazać, że estymator ten jest obciążony (El-Sayyad, 1967, s. 525). 
Nieobciążony estymator wyraża się zależnością:
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xN

N
⋅
−

=
1ˆ

2λ  (12)

Natomiast estymator EMSE wyraża się wzorem (El-Sayyad, 1967):

        
xN

N
⋅
−

=
2ˆ

3λ  (13)

W celu rozstrzygnięcia, którą postać estymatora powinno się stosować, prze-
prowadzono symulacje komputerowe z użyciem generatora liczb losowych o roz-
kładzie wykładniczym dla próbki liczącej N = 21 elementów. Jako wynik podano 
uśrednione wartości względnego obciążenia bL [wzór(4)] i względnego błędu śred-
niokwadratowego bse [wzór (5)] dla K = 100000 powtórzeń, zamieszczonych w ko-
lumnie 2 i 3 tabeli 1.

Następnie wykonano test chi-kwadrat. Jako wynik testu przyjęto unormowaną 
statystykę h stanowiącą stosunek wartości statystyki testu chi-kwadrat do wartości 
krytycznej. W przypadku wartości unormowanej statystyki h większej od 1 należało 
odrzucić hipotezę o zgodności rozkładu wykładniczego z rozkładem empirycznym.

W tabeli 1 zamieszczono wartość średnią unormowanej statystyki oznaczo-
ną jako hS (kolumna 4) oraz procentową wartość przypadków negh negatywnego 
wyniku testu (kolumna 5). Opisane postępowanie dotyczące testu chi-kwadrat po-
wtórzono w odniesieniu do testu Kołmogorowa. Wykorzystano unormowaną staty-
stykę k, na podstawie której określono uśrednioną wartość kS (kolumna 6 tabeli 1) 
oraz procentową wartość negatywnych przypadków testu kneg (kolumna 7 tabeli 1).

Tabela 1. Wyniki symulacji komputerowych  
dotyczących estymacji parametru rozkładu wykładniczego

Estymator bL bse hS hneg [%] kS kneg [%]

1β̂ 0,0505 0,0553 0,417 5,02 0,525 0,490

2β̂ 0,00046 0,0479 0,413 4,73 0,530 0,498

3β̂ –0,0450 0,0456 0,419 4,64 0,547 0,748

1̂λ 0,0497 0,0607 0,413 4,73 0,530 0,498

2λ̂ –0,00029 0,0528 0,417 5,02 0,525 0,490

3λ̂ –0,0503 0,0502 0,432 5,51 0,537 0,636

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki obliczeń zamieszczone w kolumnie 2 tabeli 1 jednoznacznie potwier-
dzają, że estymatory 2β  i 2λ  są estymatorami nieobciążonymi. Na podstawie war-
tości bse (kolumna 3) stwierdza się, że estymatory 3β  i 3λ  są estymatorami EMSE. 
Wyznaczając wartość ilorazu 908,0

0502,0
0456,0

= , stwierdza się, że nieco mniejszą wartość 
błędu średniokwadratowego zapewnia estymator 3β . Na podstawie rezultatów za-
wartych w kolumnach 2 i 3 stwierdza się, że estymatory 2β  i 2λ  są EN oraz estyma-
tory 3β  i 3λ  są EMSE, natomiast uzyskane wyniki nie rozstrzygają o przydatności 
poszczególnych estymatorów.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika zgodność wyników obydwu testów 
dla estymatorów 1β  i 2λ , a także dla estymatorów 2β  i 1λ . Przyczyny tego należy 
upatrywać w postaci wzorów (14) i (15):

    
∑
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z których wynika, że estymator 1λ  ( 2λ )  jest odwrotnością estymatora 2β  ( 1β ).
Najmniejszą wartość uśrednionej statystyki testu 2χ  (kolumna 4) w przypadku 

wariantu A [wzór (6)] zapewnia estymator 2β  (hS = 0,413), natomiast dla wariantu 
B [wzór (10)] najmniejszą wartość hS = 0,413 uzyskuje się dla estymatora 1λ , który 
nie jest EN ani EMSE. 

Najmniejszą wartość liczby negatywnych przypadków testu 2χ  (kolumna 5) 
w przypadku wariantu A odnotowuje się dla estymatora 3β  (hneg = 4,64%), nato-
miast dla wariantu B najmniejszą wartość hneg = 4,73% uzyskuje się dla estymatora 

1λ . Tym samym wyniki testu 2χ  zamieszczone w kolumnach 4 i 5 nie przesądzają 
o przewadze określonego estymatora. Podobnie wygląda sytuacja dla wyników testu 
Kołmogorowa, gdzie dla wariantu A najmniejsze wartości w kolumnie 6 i 7 zapew-
nia estymator 1β , który nie jest EN ani też EMSE.

Podsumowując wyniki zamieszczone w tabeli 1, stwierdza się, że nie ma 
podstaw do wskazania jednego z estymatorów EN lub EMSE. 

Odwołanie się do wyników testu chi-kwadrat oraz testu Kołmogorowa było wy-
muszone brakiem rozstrzygnięć na podstawie wcześniejszych kryteriów. Mianowicie 
estymator EN zapewniał najmniejszą wartość obciążenia względnego bL, natomiast 
estymator EMSE prowadził do najmniejszej wartości błędu średniokwadratowego.
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2. Estymacja parametru rozkładu Laplace’a

Jako wariant A rozpatruje się zależność (16) opisującą gęstość rozkładu 
Laplace’a:
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xf exp
2
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Stosując MNW, uzyskuje się następującą postać estymatorów rozkładu:

       )(ˆ ixmediana=µ  (17)

       ∑
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i
ix

N 1
ˆ1ˆ µβ  (18)

Estymator opisany wzorem (18) jest zgodny i asymptotycznie normalny (Kotz, 
Kozubowski, Podgórski, 2001, s. 71). 

W celu uproszczenia wnioskowania zakłada się, że wartość parametru µ  jest 
znana.

W ramach symulacji komputerowych parametr ten był zadeklarowany w gene-
ratorze liczb losowych o rozkładzie dwuwykładniczym:

           (19)
gdzie )5,0;5,0(−⊂R  – liczby losowe o rozkładzie równomiernym.

Stosując MNW, uzyskuje się:
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gdzie: µ  jest znane.

Estymator opisany wzorem (18) jest nieobciążony i najefektywniejszy (Kotz 
i in., 2001).

Estymator opisany wzorem
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zapewnia minimum błędu średniokwadratowego (EMSE).
Dodatkowo zostaną uwzględnione następujące estymatory:
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Jako wariant B rozpatrzony został rozkład Laplace’a, którego gęstość wyraża 
się wzorem:

             )exp(
2

)( µλλ
−−= xxf  (24)

Podobnie jak dla wariantu A zakłada się znajomość parametru µ. W wyniku 
zastosowania metody największej wiarygodności otrzymuje się (Purczyński, 2003, 
s. 135):
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gdzie: µ  jest znane.
Estymator nieobciążony wyraża się wzorem:
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Natomiast estymator EMSE opisuje wzór:
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Dodatkowo rozpatrzono estymator:
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W tabeli 2 zamieszczono wyniki obliczeń opisanych szczegółowo przy omó-
wieniu tabeli 1. Wyniki zawarte w kolumnie 2 i 3 potwierdzają rozważania teore-
tyczne, to znaczy:  estymatorami nieobciążonymi są estymatory 3β  i 2λ , natomiast

2β  i 3λ  są estymatorami EMSE. Wyznaczając wartość ilorazu 909,0
054994,0
04542,0

= , stwierdza 
się, że nieco mniejszą wartość błędu średniokwadratowego zapewnia estymator 2β .

Tym razem powtórzenie wyników testów występuje dla estymatorów 3β  i 1λ  
oraz 4β  i 2λ . Minimalną wartość parametru hS (kolumna 4) oraz hneg (kolumna 5)  
uzyskano dla estymatorów 4β  i 2λ  oraz 3β  i 1λ . Należy zauważyć, że estymator 

4β  nie jest EN ani też EMSE. W przypadku testu Kołmogorowa minimalną wartość 
parametru kS (kolumna 6) odnotowano dla estymatorów 4β  i 2λ . Natomiast naj-
mniejszą wartość kneg (kolumna 7) otrzymano dla estymatorów 4β  i 4λ , które nie 
są EN ani EMSE.
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Tabela 2. Wyniki symulacji komputerowych  
dotyczących estymacji parametru rozkładu Laplace’a

Estymator bL bse hS hneg [%] kS kneg [%]

1β̂ –0,08666 0,0472 0,601 14,8 0,619 4,77

2β̂ –0,04514 0,04542 0,583 13,8 0,608 4,37

3β̂ 0,00033 0,0476 0,571 13,4 0,600 4,06

4β̂ 0,05034 0,05503 0,569 13,2 0,596 3,82

1λ 0,04957 0,06036 0,571 13,4 0,600 4,06

2λ –0,00041 0,05252 0,569 13,2 0,596 3,82

3λ –0,05039 0,04994 0,577 13,7 0,596 3,69

4λ –0,10037 0,05262 0,598 14,7 0,601 3,59

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Wracając na chwilę do tabeli 1, warto zwrócić uwagę na wartości negatyw-
nej liczby wyników testu. Mianowicie dla kolumny 5 uzyskuje się wartość średnią 
hnegsr = 4,94%, natomiast dla kolumny 7 wartość średnia wynosi knegsr = 0,56%. 
Stosunek tych wartości to 4,94/0,56 = 8,82. Oznacza to, że niemal dziewięciokrotnie 
częściej uzyskiwano negatywny wynik testu 2χ  niż testu Kołmogorowa. W przy-
padku tabeli 2 nie ma aż tak znaczącej różnicy: 424,3

0225,4
775,13

==
knegsr
hnegsr , ale w dalszym ciągu 

częściej uzyskuje się negatywny wynik testu chi-kwadrat niż testu Kołmogorowa. 
Wynika to z faktu, że test Kołmogorowa odnosi się do przypadku, kiedy znane są 
parametry rozkładu. Natomiast w podrozdziale 1 oraz 2 wyznaczany był jeden pa-
rametr rozkładu. W takim przypadku należy zachować ostrożność w stosunku do 
uzyskanych wyników (Domański, Pruska, 2000, s. 171).
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Tabela 3. Zestawienie estymatorów  
zapewniających minimalne wartości uwzględnionych kryteriów

Tabela 1

Wariant Minimum hS Minimum hneg Minimum kS Minimum kneg

A 2β  – EN 3β  – EMSE 1β 3β  – EMSE

B 1λ 1λ 2λ  – EN 2λ  – EN

Tabela 2

A 4β 4β 4β 4β

B 2λ  – EN 2λ  – EN 2λ  – EN
3λ  – EMSE  3λ  – EMSE

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 zestawiono estymatory, które realizowały najmniejsze wartości 
dla poszczególnych kryteriów. Estymator EN występuje 6 razy, a estymator EMSE  
4 razy. Najlepiej wypadł estymator 4β , który dla rozkładu Laplace’a (wariant A) był 
optymalny dla wszystkich kryteriów. Jednak estymator ten nie jest EN ani EMSE. 
Pytanie postawione na wstępie artykułu, który estymator, EN czy też EMSE, wyka-
zuje przewagę, pozostaje bez odpowiedzi. Uwzględnione testy zgodności rozkładu 
miały na celu ocenę przydatności wybranych estymatorów. Można też było rozwią-
zać inny problem, a mianowicie dobrać estymator zapewniający minimum statystyki 
testu chi-kwadrat. Jednak to wykracza poza ramy artykułu.
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uNBIaSED ESTIMaTOR VERSuS MINIMuM MEaN SQuaRE ERROR ESTIMaTOR 

abstract

The aim of this paper in to answer the question whether the unbiased estimator (UN) 
or the minimum mean square error estimator (MMSEE). For this purpose simple examples 
of determining estimators of exponential and Laplace distributions parameters were consid-
ered. As criteria, the values of chi-square test statistic and Kolmogorov test statistic were 
examined. The obtained results do not provide an unequivocal answer to the problem.

Translated by Ewa Stefanowska

Keywords: unbiased estimator, minimum mean square error estimator

JEL Code: C51
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Streszczenie

W opracowaniu rozpatrzono przydatność przybliżonych metod estymacji parametrów 
funkcji logistycznej: Hotellinga, Tintnera, Muchy, metody trzech sum oraz zmodyfikowanej 
metody Hotellinga. Jako przykłady uwzględniono wyposażenie gospodarstw domowych 
w Polsce w: telefony komórkowe, automaty pralnicze, chłodziarki oraz samochody osobowe 
– dane za lata 2000–2014. Na podstawie wartości mierników zgodności funkcji logistycznej 
z danymi empirycznymi (współczynnik zbieżności, współczynnik zmienności) dokonano 
oceny wyników poszczególnych metod. 

Słowa kluczowe: estymacja parametrów funkcji logistycznej, metody przybliżone

Wstęp

Funkcję logistyczną wykorzystuje się do modelowania danych empirycznych 
odnoszących się do przypadków monotonicznego wzrostu obserwowanego zjawiska, 
przy czym tempo wzrostu maleje do zera. Jak stwierdza A. Zeliaś (1997, s. 123), 
funkcja logistyczna jest przydatna do opisu popytu na dobra trwałego użytku, na 
przykład samochody, telewizory, motocykle, w krajach wysoko rozwiniętych z go-
spodarką ustabilizowaną.
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T. Stanisz (1986, s. 122–168) szczegółowo omawia przykłady zastosowań 
funkcji logistycznej, a także wymienia związaną z tym literaturę. Spośród artyku-
łów, które ukazały się w bieżącym wieku, można wymienić pracę Z. Muchy (2005, 
s. 17–26), w której zaproponowano metodę estymację parametrów funkcji logistycz-
nej bazującą na rozkładzie funkcji na składową parzystą i składową nieparzystą. 
Obszerny przegląd metod estymacji parametrów funkcji logistycznej zawiera praca 
J. Żurowskiej (2007, s. 143–158), gdzie na przykładzie prognozowania wskaźnika 
motoryzacji w Polsce przetestowano skuteczność 9 metod przybliżonych estymacji 
parametrów.

Funkcja logistyczna jest opisana wzorem:

    
( )

tceb
aty

⋅−⋅+
=

1
 (1)

gdzie : a > 0, b > 1, c > 0.
Funkcja logistyczna narasta do wartości ustalonej a. Zachodzą następujące zależności: 
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gdzie: pt  – punkt przegięcia.
Wychodząc ze wzoru (1), uzyskuje się następujące równanie różniczkowe:
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1. Wybrane metody estymacji parametrów funkcji logistycznej

1.1. Metoda hotellinga (Stanisz, 1986)

W równaniu (3) pochodną ty′  zastępuje się ilorazem różnicowym:
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Wprowadzając nową zmienną:
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ze wzorów (3) i (4), otrzymuje się:
       tt ydcu ⋅+=  (6)
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wybrane metOdy estymacji parametrów Funkcji lOgistycznej 

gdzie: 
a
cd −= .

Dla trendu liniowego (6) wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów 
(MNK) oszacowania parametrów ĉ  i d̂ , a następnie oszacowanie 

d
ca ˆ
ˆˆ −= .

Oszacowanie parametru b̂  wyznacza się ze wzoru:
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1.2. Metoda Tintnera (Stanisz, 1986)

W metodzie tej wprowadza się zmienną tz  będącą odwrotnością zmiennej ty
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11  (8)

w wyniku czego uzyskuje się równanie trendu liniowego:

     tt zaaz 101 +=+  (9)

Stosując MNK, otrzymuje się oszacowania parametrów 0â  i 1â , a także oszacowania:

            
0

1
ˆ

ˆ1ˆ
a

a
a

−
= ;  (10)

Oszacowanie parametru b̂  określa wzór (7).

1.3. Zmodyfikowana metoda hotellinga (Purczyński, 2003, s. 31–32)

Metoda Hotellinga bazowała na zastąpieniu wartości pochodnej ilorazem róż-
nicowym [wzór (4)].

Modyfikacja metody Hotellinga polega na zastąpieniu pochodnej następującym 
wyrażeniem:

               
h
yy

y tt
t ⋅

−
=′ −+

2
11  (11)

Ze wzorów (3) i (11) otrzymuje się liniowe równanie rekurencyjne:

           ( ) tttt yyByAy +⋅⋅+⋅⋅= +++
2

112 22  (12)

gdzie : chA ⋅= ; h
a
cB ⋅−= .

Stosując MNK do równania (12), uzyskuje się oszacowania parametrów Â  i B̂ , a na-
stępnie oszacowania parametrów: 
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    h
Ac
ˆ

ˆ = ; h
B
ca ˆ
ˆˆ −=  (13)

Oszacowanie parametru b


 wyznacza się ze wzoru (7), gdzie a  i c  są określone 
zależnością (13).

1.4. Pozostałe metody 

W opracowaniu będą uwzględnione dwie dalsze metody. Pierwszą z nich jest 
metoda trzech sum opisana między innymi w cytowanych pracach (Stanisz, 1986; 
Żurowska, 2007).

Kolejną metodą podlegającą weryfikacji była metoda Muchy (2005). Pierwszy 
krok w tej metodzie pokrywa się z metodą Tintnera, a mianowicie wprowadza 
się funkcję tz  będącą odwrotnością zmiennej ty  [wzór (8)]. Następnie tworzy się 
funkcję symetryczną i antysymetryczną dla funkcji tz . Korzystając z właściwości 
tych funkcji, wyznaczono wzory określające oszacowania parametrów funkcji logi-
stycznej. Dla osób, które będą chciały wdrożyć proponowaną metodę, istotna może 
być informacja, że we wzorze (20) pracy (Mucha, 2005) w miejsce zależności 

A
a ˆ

1ˆ =  
powinno być 

A
a ˆ

2ˆ = .

2. Przykłady estymacji funkcji logistycznej

Celem artykułu jest ocena przydatności przybliżonych metod estymacji para-
metrów funkcji logistycznej (Hotellinga, Tintnera, trzech sum, Muchy oraz zmo-
dyfikowanej metody Hotellinga). Badania wykonano na podstawie empirycznych 
szeregów czasowych zaczerpniętych z tabeli pod tytułem „Gospodarstwa domowe 
wyposażone w niektóre przedmioty trwałego użytkowania” zamieszczonej w kolej-
nych rocznikach statystycznych (Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej; lata 
2006–2014). Ocena jakości wyników poszczególnych metod zostanie wykonana na 
podstawie wartości mierników zgodności funkcji logistycznej z danymi empirycz-
nymi: współczynnika zbieżności oraz współczynnika zmienności.

Jako pierwsze zostanie rozpatrzone wyposażenie gospodarstw domowych 
w telefony komórkowe, wyrażone w procentach – na rysunku 1 dane wyjściowe 
oznaczono jako  – linia kropkowana z kółkami. Estymację parametrów funkcji 
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logistycznej wykonano następującymi metodami: Hotellinga (H), zmodyfikowaną 
metodą Hotellinga (HZ), Tintnera (T), trzech sum (S) oraz Muchy (M) – metody 
te wymieniono w kolumnie 1 tabeli 1. W celu oceny jakości uzyskanych modeli 
wyznaczono następujące wielkości: odchylenie standardowe reszt S, współczynnik 
zmienności v oraz współczynnik zbieżności 2ϕ .

Rysunek 1. Wyposażenie gospodarstw domowych w telefony komórkowe [w %]  
 – linia kropkowana z kółkami. Wyniki obliczeń: metodą Hotellinga –  linia 

przerywana, zmodyfikowaną metodą Hotellinga – mfHZ  linia ciągła
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Źródło: opracowanie własne.

Estymację wykonano dla danych dotyczących lat 2004–2013, natomiast ob-
serwacja z roku 2014 posłużyła do wyznaczenia błędu względnego prognozy ex 
post wp. Kierując się najmniejszą wartością współczynnika zmienności, rozpatrzone 
metody można uszeregować następująco: HZ, M, S, T oraz H. Kryterium wartości 
współczynnika zbieżności powoduje zamianę miejsc metod M i S. Na rysunku 1 za-
mieszczono wyniki obliczeń najsłabszej metody (H) –  linia przerywana oraz 
najlepszej metody (HZ) – mfHZ  linia ciągła.



76 Metody ilościowe w ekonoMii

Tabela 1. Wartości mierników zgodności funkcji logistycznej opisującej wyposażenie 
gospodarstw domowych w telefony komórkowe

Lp. Metoda Odchylenie 
standardowe S

Współczynnik
zmienności v

Współczynnik 
zbieżności 2ϕ

Błąd względny
ex post wp

1 H 3,500 0,0453 0,03561 0,0351

2 HZ 0,531 0,0069 0,00082 0,0258

3 T 0,938 0,0121 0,00256 0,0191

4 S 0,746 0,0096 0,00090 0,0311

5 M 0,659 0,0085 0,00126 0,0214

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 2 zamieszczono dane dotyczące wyposażenia gospodarstw do-
mowych w automaty pralnicze (w %) –  – linia kropkowana z kółkami, a także 
wyniki obliczeń: metodą Tintnera –  linia przerywana oraz metodą trzech sum 
–  linia ciągła.

Rysunek 2. Wyposażenie gospodarstw domowych w automaty pralnicze [w %]  – 
linia kropkowana z kółkami. Wyniki obliczeń: metodą Tintnera –  linia przerywana, 

metodą trzech sum –  linia ciągła
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Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wartości współczynnika zbieżności (kolumna 4 tabeli 2) można 
stwierdzić, że cztery metody (M, T, HZ, H) wykazują zbliżone wartości 2ϕ , nato-
miast najsłabiej wypada metoda S. Prowadzi ona do błędnego oszacowania funkcji 
logistycznej: , 067,3ˆ −=b , 015,0ˆ =c  wbrew założeniu [wzór (1)] a > 0 oraz 
b > 1. W rezultacie krzywa  przedstawiona na rysunku 2 nie wykazuje tendencji 
malejących przyrostów.
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Tabela 2. Wartości mierników zgodności funkcji logistycznej opisującej wyposażenie 
gospodarstw domowych w automaty pralnicze

Lp. Metoda Odchylenie 
standardowe S

Współczynnik
zmienności v

Współczynnik 
zbieżności 2ϕ

Błąd względny
ex post wp

1 H 1,033 0,0124 0,0159 –0,0022

2 HZ 0,968 0,0117 0,0140 –0,0084

3 T 0,966 0,0116 0,0139 –0,0050

4 S 1,288 0,0155 0,0411 –0,0604

5 M 0,916 0,0110 0,0125 –0,0092

Źródło: opracowanie własne.

Na uwagę zasługuje duża wartość błędu względnego ex post dla metody trzech 
sum. Znajduje to potwierdzenie na rysunku 2, gdzie dane za okres 2000–2013 posłu-
żyły do budowy modelu, natomiast obserwacja dla 2014 roku została wykorzystana 
do wyznaczenia błędu ex post.

Rysunek 3. Wyposażenie gospodarstw domowych w chłodziarki [w %] mC  – linia 
kropkowana z kółkami. Wyniki obliczeń: metodą trzech sum –  linia przerywana, 

zmodyfikowaną metodą Hotellinga – mfHZ  linia ciągła
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Źródło: opracowanie własne.

Jako kolejny przykład rozpatrzono dane dotyczące wyposażenia gospodarstw 
domowych w chłodziarki (w %) – na rysunku 3 oznaczono mC  – linia kropkowana 
z kółkami. Ponadto zamieszczono wyniki obliczeń: metodą trzech sum –  linia 
przerywana oraz zmodyfikowaną metodą Hotellinga – mfHZ  linia ciągła.



78 Metody ilościowe w ekonoMii

Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że trzy metody prowadzą do 
ujemnej wartości oszacowania parametru b (H, T oraz S). Natomiast metoda M es-
tymuje zespoloną wartość parametru b. Przyczyny tego zdarzenia należy upatrywać 
w dużych amplitudach wahań wartości liczby chłodziarek – krzywa mC  na rysunku 3.  
Jedynie metoda HZ zapewniła poprawne wyniki uzyskanego modelu. Na podstawie 
rysunku 3 stwierdza się analogiczne zachowanie funkcji  jak na rysunku 2 – 
rosnące przyrosty trendu. 

Z tabeli 3 wynika niebezpieczeństwo, jakie niesie wyciąganie wniosków na 
podstawie wartości współczynnika zmienności oraz współczynnika zbieżności bez 
uwzględnienia wartości oszacowanych parametrów trendu. Mianowicie na podsta-
wie wartości v ( 2ϕ ) można stwierdzić równoważność metody trzech sum oraz zmo-
dyfikowanej metody Hotellinga, co stoi w sprzeczności z wartościami wyestymowa-
nych parametrów funkcji logistycznej (tabela 3).

Tabela 3. Wartości mierników zgodności funkcji logistycznej opisującej wyposażenie 
gospodarstw domowych w chłodziarki

Metoda
Wartości oszacowania parametrów Współczynnik 

zmienności
Współczynnik 

zbieżności

Błąd 
względny

ex post

a b c v 2ϕ wp

H 98,086 –1,311 0,619 0,756 25886 –0,0436

HZ 99,357 0,019 0,045 0,0034 0,532 –0,0468

T 98,083 –97,413 0,961 1,454 95830 –0,0509

S 96,675 –0,00854 –0,061 0,0037 0,618 –0,0509

M 98,131 Liczba 
zespolona

Liczba 
zespolona

Liczba
zespolona

Liczba
zespolona

Liczba 
zespolona

Źródło: opracowanie własne.
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Ostatni przykład dotyczy wyposażenia gospodarstw domowych w samochód 
osobowy, co ilustruje rysunek 4. Analogicznie jak w poprzednich przykładach dane 
za okres 2000–2013 wykorzystano do estymacji parametrów modelu, natomiast ob-
serwacja dotycząca 2014 roku posłużyła do wyznaczenia błędu ex post. W wyniku 
obliczeń dla czterech metod (H, HZ, T, S) uzyskano ujemne wartości oszacowań 
parametrów, natomiast w przypadku metody M były to wartości zespolone. 

Rysunek 4. Wyposażenie gospodarstw domowych  
w samochody osobowe [w %] mS  – linia kropkowana z kółkami
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Źródło: Rocznik statystyczny.

Obliczenia powtórzono, zmniejszając liczbę ostatnio uwzględnionych obserwa-
cji – kolejno odrzucano obserwacje dotyczące roku 2000, 2001 itd. Gdy uwzględ-
niono L = 10 obserwacji (lata 2004–2013), oszacowania parametrów dla wszystkich 
metod przyjęły wartości dodatnie. Na rysunku 5 przedstawiono wyniki obliczeń 
dla liczby ostatnio uwzględnionych obserwacji L = 6 – 10 dla metody T i HZ, które 
zapewniały najlepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych. Rysunek po 
lewej stronie nie rozstrzyga, jaką wartość L należy wybrać. Z rysunku po prawej 
stronie jednoznacznie wynika optymalna wartość L = 8.
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Rysunek 5. Wartości współczynnika zmienności  (linia ciągła z kółkami) oraz ivHZ  
(linia kropkowana z plusami). Po prawej stronie: wartości współczynnika zbieżności 

( )2
iTφ  (linia ciągła z kółkami) oraz  (linia kropkowana z plusami)
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Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 4 zamieszczono wartości mierników zgodności wyznaczonych dla  
L = 8 ostatnich obserwacji.

Tabela 4. Wartości mierników zgodności funkcji logistycznej opisującej wyposażenie 
gospodarstw domowych w samochody osobowe

Lp. Metoda Odchylenie 
standardowe S

Współczynnik
zmienności v

Współczynnik 
zbieżności 2ϕ

Błąd względny
ex post wp

1 H 0,996 0,0120 0,0397 0,0098

2 HZ 0,565 0,00681 0,0128 0,0081

3 T 0,568 0,00684 0,0129 0,0045

4 S 1,147 0,0138 0,0693 –0,0344

5 M 0,715 0,0086 0,0205 0,0114

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla L = 8 obserwacji 
(lata 2006–2013) dla metody T i metody HZ. Z rysunku wynika dobre dopasowanie 
modeli do danych empirycznych, co przekłada się na małe wartości współczyn-
nika zmienności: vT = 0,00684 i vHZ = 0,00681 oraz współczynników zbieżności 

0129,02 =Tφ , 
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Rysunek 6. Wyposażenie gospodarstw domowych w samochody osobowe w [%] mS  
– zaznaczone kółkami. Wyniki obliczeń: metoda Tintnera – (linia ciągła) oraz 

zmodyfikowana metoda Hotellinga – mfHZ  linia kropkowana
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Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Na podstawie wartości mierników zgodności funkcji logistycznej z danymi em-
pirycznymi dokonano podsumowania jakości poszczególnych modeli. Mianowicie 
dla każdego przykładu uszeregowano metody według rosnących wartości współ-
czynnika zbieżności (współczynnika zmienności). Metoda stojąca na pierwszym 
miejscu uzyskiwała 1 pkt, a stojąca na ostatnim – 5 pkt. Następnie zsumowano 
poszczególne punkty. Uzyskano następujące wyniki:

 – zmodyfikowana metoda Hotellinga – 6 pkt,
 – metoda Tintnera, metoda Muchy – po 12 pkt,
 – metoda trzech sum – 14 pkt,
 – metoda Hotellinga – 16 pkt.

Z powyższego zestawienia wynika zdecydowana przewaga metody HZ, co zna-
lazło potwierdzenie w wynikach obliczeń zamieszczonych w tabeli 3, kiedy pozosta-
łe metody prowadziły do błędnych rezultatów. Zmodyfikowana metoda Hotellinga 
różni się tym od metody Hotellinga, że pochodna w metodzie H wyraża się wzorem 
(4), natomiast pochodna w metodzie HZ – wzorem (11). Ta niewielka różnica we 
wzorach prowadzi do istotnej różnicy jakości obydwu metod.

W opracowaniu nie rozpatrywano metody najmniejszych kwadratów (MNK), 
ponieważ ograniczono się do porównania przybliżonych metod estymacji parame-
trów funkcji logistycznej.
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SELECTED METhODS OF ESTIMaTINg LOgISTIC FuNCTION PaRaMETERS 

abstract

In this paper the usefulness of the following approximated methods of estimating logi-
stic function parameters was examined: Hotelling’s, Tintner’s, Mucha’s, three sums method 
and the modified Hotelling’s method. As examples, some home appliances popular in Poland 
were considered: mobile phones, washing machines, refrigerators and cars – data for years 
2000–2014. On the basis of goodness-of-fit measures with relation to the logistic function and 
the empirical data (correlation method, changeability coefficient), evaluations of particular 
method results were conducted.

Translated by Ewa Stefanowska

Keywords: estimation of logistic function parameters, approximate methods
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PRZEkSZTałCENIa WłaSNOŚCIOWE  
W SPółDZIELNIaCh MIESZkaNIOWYCh

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów związanych z prze-
kształceniami praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. Odnosi się to przede 
wszystkim do kwestii ustanawiania w miejsce spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych 
– odrębnej własności. 

Słowa kluczowe: spółdzielnia mieszkaniowa, przekształcenia własnościowe, odrębna wła-
sność lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Wstęp

Spółdzielnia mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej 
liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym 
(Ustawa, 1982, art. 1, par. 1), której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych 
i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodziel-
nych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym prze-
znaczeniu (Ustawa, 2000, art. 1, ust. 1). Liczba członków spółdzielni mieszkaniowej 
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może być zmienna i każda osoba po spełnieniu odpowiednich przesłanek ujętych 
w statucie spółdzielni i przepisach prawa może do spółdzielni przystąpić. 

Ustawa z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych miała stwo-
rzyć stabilny stan prawny dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Celem 
artykułu jest przedstawienie problemów związanych z przekształceniami praw do 
lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. 

1. Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali

31 lipca 2007 roku (wejście w życie nowelizacji ustawy z 15 grudnia 2000 r.  
o spółdzielniach mieszkaniowych) została wyłączona możliwość ustanawiania 
w spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielczych własnościowych praw do lokali. 
Bez zmian pozostawiono prawa już istniejące, które będą istniały, dopóki osoby, 
którym przysługują, nie zażądają ich przekształcenia w odrębną własność, albo 
dopóki nie wygasną. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę mieszkań w zasobach 
szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych, biorąc pod uwagę tytuł prawny upraw-
niający do władania nimi.

Rysunek 1. Struktura mieszkań w zasobach spółdzielni mieszkaniowych  
w latach 2010–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych.
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Członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego, może złożyć wniosek do spółdzielni mieszkaniowej o prze-
kształcenie przysługującego mu prawa w odrębną własność (Ustawa, 2000, art. 12, 
ust. 1). Spółdzielnia, która taki wniosek od członka otrzymała, zawiera z nim umowę 
przeniesienia własności zajmowanego lokalu. 

Statut spółdzielni mieszkaniowej może przewidywać ograniczenie możliwości 
przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na swoich członków własności lokali 
mieszkalnych zajmowanych na podstawie prawa lokatorskiego. Obecnie takie ogra-
niczenie jest skuteczne jedynie w domach o specjalnym przeznaczeniu (oznaczonym 
w statucie), na przykład w domach dla inwalidów, osób samotnych, gdyż przewiduje 
to wyraźnie przepis ustawy. Umowa zawarta przez spółdzielnię odnośnie do wska-
zanych lokali jest nieważna. Są to w zasadzie pojedyncze przypadki, które wskazują 
na niekompetencję bądź nieznajomość prawa w spółdzielniach mieszkaniowych, co 
może wywoływać niekorzystne skutki majątkowe nabywców mieszkań. Na rysunku 
2 przedstawiono liczbę umów zawartych wbrew zakazowi ujętemu w statucie spół-
dzielni w latach 2007–2014, których stroną umowy były spółdzielnie mieszkaniowe 
funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rysunek 2. Liczba zawartych umów o przekształcenie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego wbrew postanowieniom statutu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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31 lipca 2007 roku nastąpiła istotna zmiana instytucji przekształcenia spół-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze prawo wła-
snościowe. Zmiana ta jest konsekwencją zakazu ustanawiania po 31 lipca 2007 roku 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli wniosek członka spółdzielni 
został złożony przed tą datą, to spółdzielnia zawierała umowę przeniesienia własno-
ści w terminie 3 miesięcy, chyba że nieruchomość gruntowa, na której posadowiony 
był budynek, miała nieuregulowany stan prawny lub spółdzielni nie przysługiwało 
prawo własności bądź użytkowania wieczystego tego gruntu. Uregulowania te obo-
wiązywały do 30 grudnia 2009 roku.

Problem pojawiał się w przypadku, gdy spółdzielni nie przysługiwało do 
nieruchomości gruntowej prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, 
a osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu chciała zawrzeć umowę 
o wyodrębnienie i przeniesienie własności tego lokalu i złożyła taki wniosek przed 
31 lipca 2007 roku. Wówczas spółdzielnia zawierała z taką osobą na jej wniosek 
złożony do 31 grudnia 2010 roku umowę o przekształcenie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeżeli została 
dokonana spłata:

a) przypadającej na lokal części kosztów budowy, w tym w szczególności 
spłaty odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, 
chyba że spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do 
budżetu państwa, uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków; 
wówczas członek spółdzielni zobowiązany był jedynie do spłaty nominalnej 
kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal;

b) zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokalu.
Na rysunku 3 przedstawiono udział procentowy umów o przekształcenie spół-

dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntu w ogólnej 
liczbie umów tego rodzaju. Stroną umowy były spółdzielnie mieszkaniowe funkcjo-
nujące na terenie Szczecina.
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Rysunek 3. Umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa  
do lokalu z nieuregulowanym stanem prawnym gruntu w latach 2007–2010  

w ogólnej liczbie tych umów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych.

Na pisemny wniosek członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z tym 
członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

a) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych 
z budową lokalu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia 
kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała 
z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty 
przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej 
odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;

b) spłaty zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w częściach przypadających na ten lokal oraz opłat zwią-
zanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni.
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Rysunek 4. Udział przekształconych spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu w ogólnej 
liczbie lokali stanowiących odrębną nieruchomość w latach 2007–2014 w Szczecinie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych.

Spółdzielnia zawiera umowę o wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu 
w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego, chyba że 
nieruchomość gruntowa, na której jest posadowiony budynek, nie ma uregulowanego 
stanu prawnego lub spółdzielni nie przysługuje do gruntu prawo własności lub prawo 
użytkowania wieczystego. 

Na rysunku 5 został przedstawiony udział nieruchomości gruntowych o nie-
uregulowanym stanie prawnym w ogólnej liczbie nieruchomości gruntowych, na 
których spółdzielnie mieszkaniowe posadowiły budynki mieszkalne. Pod uwagę 
były wzięte tylko te nieruchomości gruntowe, co do których spółdzielniom nie przy-
sługiwał żaden tytuł prawny, oraz te, które posiadają dwa tytuły prawne: prawo wła-
sności i prawo użytkowania wieczystego. Dane zostały pozyskane od grupy losowo 
wybranych spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Szczecina.
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Rysunek 5. Udział nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym 
w ogólnej liczbie nieruchomości gruntowych będących we władaniu spółdzielni 

mieszkaniowych w Szczecinie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych.

Podobne regulacje odnoszą się do spółdzielczych własnościowych praw do 
lokali. Na pisemny wniosek osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z nią umowę przeniesienia wła-
sności tego lokalu. Również i w tym przypadku istnieją pewne warunki, które musi 
spełnić osoba chcąca przekształcić przysługujące jej prawo. Mianowicie musi spłacić 
część zobowiązania spółdzielni związaną z budową, w tym w szczególności odpo-
wiednią część zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami w wysokości 
przypadającej na ten lokal, oraz spłacić zadłużenie z tytułu opłat związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ten lokal 
oraz opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni, jeżeli jest zobowiązana do ich ponoszenia.

Rysunek 6 przedstawia udział przekształconych spółdzielczych własnościo-
wych praw do lokalu w odrębną własność w ogólnej liczbie lokali stanowiących 
odrębną nieruchomość, powstałych w danym roku. Dane zostały pozyskane od spół-
dzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Szczecina.
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Rysunek 6. Udział przekształconych spółdzielczych własnościowych praw do lokalu 
w odrębną własność w ogólnej liczbie tych lokali 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych.

Członkowie spółdzielni mieszkaniowych w pierwszym okresie po zmianie 
przepisów ustawy składali bardzo dużą liczbę wniosków o przekształcenie w prze-
konaniu, że odrębna własność daje im szczególne prawa. Tymczasem nie potrafią oni 
wykazać zasadniczych różnic pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do 
lokalu a odrębną własnością lokalu. Główną różnicą, na jaką wskazują, jest możli-
wość założenia księgi wieczystej w przypadku odrębnej własności lokalu, tymcza-
sem z przepisów wynika, że również dla spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu można założyć księgę wieczystą.

Podsumowanie

W latach objętych badaniami nastąpiła daleko idąca zmiana tytułów własno-
ści w spółdzielniach mieszkaniowych. Dominujące uprzednio spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu praktycznie staje się zaszłością. Spółdzielnie nie ustanawiają 
nowych praw o takim charakterze, nie ma też osób zainteresowanych ich uzyskiwa-
niem, gdyż ich status nie pozwala na przeniesienie tych praw na inne osoby (sprze-
daż lub darowizna). Również literatura zagraniczna zalicza je do grupy mieszkań 
komunalnych. Nie ustanawia się też nowych spółdzielczych praw własnościowych do 
lokali. Jest to jednak największa grupa mieszkań w zasobach spółdzielni mieszka-
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niowych, to jest 67,81% wszystkich lokali znajdujących się w zasobach szczecińskich 
spółdzielni mieszkaniowych. Stałą tendencją jest natomiast wykupowanie mieszkań 
od spółdzielni, czyli przekształcanie ich w odrębną własność. W Szczecinie jest wy-
kupowanych rocznie ponad 300 lokali, jest to jednak tylko kilka procent ich ogółu. 
Można wnioskować, że brak zasadniczej różnicy w korzystaniu z lokali będących 
w odrębnej własności lub we własnościowym prawie spółdzielczym zniechęca do ich 
przekształcania. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych w pierwszym okresie po 
zmianie przepisów ustawy składali bardzo dużą liczbę wniosków o przekształcenie 
w przekonaniu, że odrębna własność daje im szczególne prawa. 
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abstract

Subject of this article is to present problems related to ownership transformations  
in housing cooperatives.
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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WaRTOŚć PRZEDSIĘBIORSTWa I jEj DETERMINaNTY  
W ZaRZąDZaNIu WSPółCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWaMI

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach 
w Polsce w 2012 roku. W badaniach uczestniczyło 346 przedsiębiorstw z województwa ślą-
skiego, w tym 143 mikro, 104 małych, 51 średnich i 48 dużych. W grupie badanych przedsię-
biorstw przeważały firmy deklarujące prowadzenie działalności usługowej (ponad 2/3 ogółu 
uczestniczących w badaniu). Pozostałe przedsiębiorstwa, stanowiące 29,1% badanej popu-
lacji, potwierdziły przynależność do sektora produkcyjnego jako podstawowego obszaru 
swojej aktywności gospodarczej.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, determinanty wartości, zarządzanie przedsię-
biorstwem

Wstęp

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa łączy decyzje strategiczne 
z decyzjami operacyjnymi. Ogólne aspiracje przedsiębiorstwa, techniki analityczne 
i procesy zarządzania podporządkowane są w niej maksymalizacji wartości przed-
siębiorstwa. Odbywa się to poprzez skupienie procesu decyzyjnego na głównych 
czynnikach kształtujących wartość (Copeland, Koller, Murrin, 1997, s. 87). W przed-
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siębiorstwie realizującym koncepcję wzrostu wartości w procesach zarządzania, jak 
planowanie i pomiar wyników, wykorzystywany jest precyzyjny i jednoznaczny 
miernik efektywności – wartość przedsiębiorstwa. Jego zastosowanie dostarcza kie-
rownictwu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i działań zwiększają-
cych wartość przedsiębiorstwa.

Zarządzanie przez wartość pozwala uporządkować i zapanować nad całością 
spraw związanych z kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa, także w zakresie 
projektowania i wdrażania mechanizmów wpływania na tę wartość. Pozwala również 
przekładać nadrzędne cele wzrostu wartości na konkretne działania organizacji oraz 
motywować pracowników do podejmowania trafnych decyzji z punktu widzenia 
procesów tworzenia wartości (Szablewski, Pniewski, Bartoszewicz, 2008, s. 53).

Celem artykułu było dokonanie przeglądu znanych w literaturze przedmiotu 
czynników wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz zweryfikowanie ich znacze-
nia w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. Hipoteza badawcza brzmi: 
menedżerowie właściwie interpretują pojęcie wartości przedsiębiorstwa i wiedzą, 
jakie jest jego znaczenie w zarządzaniu, znają źródła i determinanty wzrostu war-
tości przedsiębiorstwa i je wykorzystują w podejmowaniu decyzji strategicznych 
i operacyjnych.

1. komponenty wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zidentyfikowanie nośników wartości to proces zindywidualizowany i przebie-
gający w odmienny sposób w każdym przedsiębiorstwie. Ich użyteczność w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem wzrasta, gdy zostaną pogrupowane wg kryterium ich 
wpływu na wartość (Copeland i in., 1997, s. 98). Sens posiada wyłącznie wykorzy-
stywanie wyodrębnionego zestawu – systemu nośników wartości wraz z uwzględ-
nieniem ich wzajemnych oddziaływań. Zmiana jednego z czynników wartościo-
twórczych może burzyć cały stworzony system, gdyż nie muszą jej towarzyszyć 
analogiczne zmiany pozostałych czynników, a zatem może dochodzić do zachwia-
nia równowagi w systemie nośników wartościotwórczych. Dlatego zidentyfikowane 
nośniki wartości muszą być weryfikowane co pewien czas, aby elastycznie dostoso-
wywać procesy tworzenia wartości w przedsiębiorstwie do zmian, jakie zachodzą 
wewnątrz przedsiębiorstwa, a zwłaszcza w jego otoczeniu (Ziółkowska, 2013, s. 74).

Zgodnie z poglądem prezentowanym przez A. Blacka, P. Wrighta i J.E. Bachmana 
(2008, s. 34) czynniki kształtujące wartości można podzielić na: strategiczne, finan-
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sowe i operacyjne. Przejście od poziomu strategii do działań operacyjnych następuje 
poprzez obszar finansowych nośników wartości, które nabierają charakteru taktycz-
nego w zarządzaniu procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Czynniki 
operacyjne nie posiadają charakteru uniwersalnego, lecz wiążą się ściśle z profilem 
działalności gospodarczej realizowanej w przedsiębiorstwie i powinny zostać 
sformułowane w taki sposób, aby mogły być stosowane w realizacji i monitorowaniu 
procesów wartościotwórczych na najniższym szczeblu organizacyjnym. 

D. Walters (1999) uważa, że najważniejszym elementem szacowania wartości 
przedsiębiorstwa są przyszłe przewidywane wolne przepływy pieniężne, które podda-
wane są procesowi dyskontowania po to, by ich wartości urealnić na moment dokony-
wania wyceny. Jeśli uwzględni się zdaniem tego autora, że podstawą szacowania kursu 
akcji jest ich wyemitowana ilość, to wówczas najogólniej za najważniejsze nośniki war-
tości przedsiębiorstwa uznać należy: gotówkę, zainwestowany kapitał i koszt kapitału. 

A. Rappaport (1999, s. 65) wyróżnił w tym względzie 3 główne komponenty 
wartości, do których zaliczył: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, stopę 
dyskontową oraz zadłużenie, a następnie zidentyfikował 7 głównych czynników 
kształtujących wartość. Są to:

 – okres wzrostu wartości,
 – stopa wzrostu sprzedaży,
 – marża zysku operacyjnego,
 – dodatkowe inwestycje w kapitał trwały,
 – dodatkowe inwestycje w kapitał obrotowy,
 – gotówkowa stopa podatku dochodowego,
 – koszt kapitału.

Wybór odpowiedniego zestawu czynników tworzących wartość, nośników war-
tości, stanowi podstawę ukształtowania cyklu tworzenia wartości. Ważne jest, aby 
każdy z wyróżnionych czynników wartościotwórczych został wyposażony we wła-
ściwy miernik, który pozwoli na ocenę stopnia jego realizacji. Odpowiednio skon-
struowane mierniki czynników kształtowania wartości powinny stanowić podsta-
wę systemów wynagradzania pracowników na wszystkich szczeblach w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jednym z aspektów jej oceny jest innowacyjność 
organizacji jako skuteczność wdrożenia właściwych rozwiązań organizacyjnych, 
w tym systemów motywacyjnych pracowników uczestniczących w realizacji przed-
sięwzięć innowacyjnych (Skowron-Grabowska, 2013, s. 13–18). Stanowią one ważne 
ogniwo cyklu tworzenia wartości i warunkują niezakłócony przebieg procesów two-
rzenia wartości w przedsiębiorstwie. 
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W tabeli 1 został zaprezentowany zestaw najczęściej stosowanych czynników 
kształtowania wartości wraz z proponowanymi miarami ich realizacji. 

Tabela 1. Czynniki wartości i kryteria ich pomiaru

Czynnik wartości Miary osiągnięć

Stopa wzrostu sprzedaży Wzrost udziału w rynku/wzrost rynku
Roczny wzrost sprzedaży

Marża zysku operacyjnego Planowana/aktualna marża (wzrost, EBIT)
Efektywność zaopatrzenia i produkcji

Inwestycje w kapitał pracujący Kapitał pracujący/sprzedaż
Struktura kapitału pracującego

Inwestycje w kapitał stały Produktywność aktywów stałych (aktywa stałe/sprzedaż)

Koszt kapitału Struktura kapitału
Udział kapitału z poszczególnych źródeł 

Okres wzrostu wartości Dodatnie NPV/horyzont czasu
Wzrost ROI i ROE

Wolne strumienie gotówki (FCF) Planowane/rzeczywiste w prognozowanym okresie

Zarządzanie lojalnością klientów

Przeciętne zamówienie/wartość zakupu
Oczekiwane NPV okresu transakcji
Koszt przyciągnięcia klienta/czas
Koszt utrzymania klienta/czas

Dźwignia operacyjna Koszt stały/koszt zmienny

Dźwignia finansowa i kontrola 
przedsiębiorstwa

Wskaźnik dług/kapitał własny
Koszt kapitału
Pokrycie odsetek

Operacyjny przepływ gotówki Gotówka operacyjna/sprzedaż
Planowana/rzeczywista płynność

Strategiczny przepływ gotówki Strategiczne przepływy gotówki z przyszłej sprzedaży

Zarządzanie zdolnością wytwórczą
Planowana zdolność/rynkowa zdolność
Planowane wykorzystanie zdolności/rynkowe wykorzystanie
Dostępna zdolność wytwórcza

Źródło: Dudycz (2001), s. 33.

Istotne znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, poza monitorowaniem 
wyróżnionych w tabeli 1 miar, posiada kształtowanie wielkości każdego z czyn-
ników wyodrębnionego zestawu nośników wartości na oczekiwanym, pożądanym 
poziomie. Równie ważnym zabiegiem jest obserwacja zmian zachodzących w przed-
siębiorstwie i jego otoczeniu, aby móc systematycznie dokonywać korzystnych mo-
dyfikacji w składzie czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa.
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2. Charakterystyka próby badawczej

Badania w zakresie rozpoznania czynników wartościotwórczych i ich roli w za-
rządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami przeprowadzono na wyselekcjonowa-
nej grupie przedsiębiorstw. Zostały one dobrane celowo w taki sposób, aby zapew-
nić wystarczająco dużą grupę obiektów badanych zróżnicowanych pod względem 
wielkości, sektora działalności, formy własności i organizacyjno-prawnej, długości 
czasokresu funkcjonowania. Ważnym czynnikiem, który wpłynął na wielkość prze-
badanej populacji przedsiębiorstw, była chęć współpracy ze strony przedsiębiorstw. 
Ankiety były dostarczane do przedsiębiorstw bezpośrednio przez ankieterów i po 
rozmowie pozostawiane w firmie do wypełnienia przez właściciela lub osobę kompe-
tentną do udzielania odpowiedzi. Było to potwierdzane pieczątką i podpisem osoby 
wypełniającej kwestionariusz ankietowy. Cechą podobną badanych przedsiębiorstw 
była ich lokalizacja – wszystkie uwzględnione w próbie firmy znajdowały się na 
terytorium województwa śląskiego. Spośród 346 wypełnionych kwestionariuszy 
ankietowych otrzymanych od przedsiębiorstw uwzględnionych w badaniu najwięk-
szą liczbę stanowiły przedsiębiorstwa mikro (143) i małe (104). Ponadto do badania 
przystąpiło 48 przedsiębiorstw dużych i 51 deklarujących się jako firmy średnie.

Analiza populacji badanych przedsiębiorstw przeprowadzona według kryte-
rium sektora działalności pozwala stwierdzić, że przeważały w tej grupie firmy de-
klarujące prowadzenie działalności usługowej (ponad 2/3 ogółu uczestniczących 
w badaniu). Pozostałe przedsiębiorstwa, stanowiące 29,1% badanej populacji, po-
twierdziły przynależność do sektora produkcyjnego jako podstawowego obszaru 
swojej aktywności gospodarczej.

Badane przedsiębiorstwa różniły się między sobą formą własności, choć zdecy-
dowanie najwięcej w wybranej grupie respondentów było przedsiębiorstw prywat-
nych, które stanowiły ponad 91,9% ogólnej liczby uczestniczących w badaniu firm.

Warto zauważyć, że w próbie badawczej istniało wyraźne zróżnicowanie 
pod względem wieku przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu. Zdecydowanie 
największy udział w badanej próbie miały młode przedsiębiorstwa mieszczące 
się w przedziale wieku 1–15 lat, które stanowiły 60,1% ogółu badanych, w tym  
79 firm to przedsiębiorstwa bardzo młode, których wiek kształtował się w przedzia-
le od 1–5 lat, a 74 przedsiębiorstwa mieściły się w przedziale powyżej 5 do 10 lat.  
Przedsiębiorstwa nowo powstałe, których okres trwania był krótszy niż jeden 
rok, stanowiły 5,2% badanej populacji (18 firm). Udział przedsiębiorstw doj-
rzałych w wieku powyżej 15 lat kształtował się na poziomie 33,8% i stanowił  
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1/3 badanej populacji, w tym 24 przedsiębiorstwa swój wiek oceniły na powyżej  
30 lat (6,9% ogółu badanych przedsiębiorstw). Grono przedsiębiorstw uczestni-
czących w badaniu było także zróżnicowane pod względem formy organizacyjno- 
-prawnej. W badanej próbie dominowały przedsiębiorstwa prywatne osób fizycz-
nych (samodzielna działalność gospodarcza) i stanowiły 61,2% ogółu firm biorących 
udział w badaniu. Jednocześnie 22,8% próby badawczej to przedsiębiorstwa funk-
cjonujące w formie spółki kapitałowej, w tym 28 spółek akcyjnych i 51 spółek z o.o. 

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez respondentów, pochodzenie ka-
pitału w badanych przedsiębiorstwach miało zdecydowanie polskie korzenie (86%). 
Najwięcej spośród badanych przedsiębiorstw – 246 firm, co stanowi 71% ogółu bio-
rących udział w badaniu – zadeklarowało, że ich działalność w 100% oparta jest na 
polskim kapitale, a kolejne 50 wskazało na dominujący udział kapitału polskiego 
(15%). 18 badanych przedsiębiorstw zaznaczyło, że ich kapitał pochodzi w 100% 
z zagranicy, natomiast 14 firm udzieliło odpowiedzi, że udział kapitału zagranicz-
nego w ich przedsiębiorstwach jest dominujący. 

3. Determinanty wartości przedsiębiorstwa i ich znaczenie w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami w świetle przeprowadzonych badań

3.1. Sposoby postrzegania kategorii wartości przedsiębiorstwa

Dla zidentyfikowania sposobu postrzegania wartości przedsiębiorstwa przez 
badane podmioty sformułowano pytanie zamknięte zawierające 5 możliwych spo-
sobów definiowania tej kategorii. Badane przedsiębiorstwa najczęściej identyfiko-
wały kategorię wartości przedsiębiorstwa z sumą majątku rzeczowego i aktywów 
niematerialnych (49,7%). W każdej grupie wielkości przedsiębiorstw odpowiedź ta 
była najczęściej wskazywana.Stwierdzono jednak, że takie postrzeganie wartości 
wiąże się z wielkością przedsiębiorstwa (χ2 = 29,731; φ = 0,322; p < 0,001)1. W grupie 
przedstawicieli dużych przedsiębiorstw wartość przedsiębiorstwa jako sumę majątku 
rzeczowego i aktywów niematerialnych potraktowało aż 70,8% dużych przedsię-
biorstw i 66,7% średnich przedsiębiorstw uwzględnionych w badaniu. Drugą co do 

1  W badaniach ustalono wartość testu niezależności χ2, poziom odrzucenia wartości praw-
dopodobieństwa testowego p (wartości mniejsze od 0,05 świadczą o istotnych zależnościach) oraz 
przeprowadzono analizę współzależności poprzez wyznaczenie wartości współczynnika kontyngencji 
φ-Yule’a. W niektórych przypadkach podano również kierunek zależności wyznaczony po przekształ-
ceniu tablic wielopolowych w tablice asocjacji.
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częstotliwości wskazywanych odpowiedzi (16,8%) była cena, jaką można uzyskać 
za przedsiębiorstwo (wartość rynkowa). Tę opcję najczęściej wybierały przedsiębior-
stwa z grupy mikro (24,5%), a najrzadziej przedsiębiorstwa duże (jedynie 4,2%). 
Wartość przedsiębiorstwa jako sumę przyszłych zdyskontowanych przepływów pie-
niężnych netto generowanych przez przedsiębiorstwo w przyszłości (wartość docho-
dową) zaznaczyła niespełna 1/7 badanych firm (14,5%), przy czym zdecydowanie 
częściej za tym rodzajem wartości opowiadały się przedsiębiorstwa mikro i małe 
(odpowiednio: 17,5 i 16,3%) niż przedsiębiorstwa duże (8,3%) i średnie (7,8%).

3.2. Ocena źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa

Kolejne pytanie w kwestionariuszu ankietowym dotyczyło wskazania źródeł 
wzrostu wartości wraz z określeniem kolejności ich znaczenia poprzez uszeregowa-
nia od 1 – najistotniejsze do 6 – najmniej istotne źródło wzrostu wartości. Dokonana 
przez respondentów ocena źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa kształtowała 
się bardzo różnie w poszczególnych grupach wielkości przedsiębiorstw.

Ogólnie najwyższą ocenę uzyskali klienci i rynki zbytu. Była to najwyżej 
oceniana kategoria w każdej z grup. Najniższą ocenę ogólnie uzyskała organizacja 
i przebieg realizowanych w przedsiębiorstwie działań i procesów, przy czym oceny 
w przedsiębiorstwach mikro dla tej kategorii były istotnie statystycznie niższe niż dla 
przedsiębiorstw dużych (t = 2,278; p = 0,011). Przedsiębiorstwa duże najniżej oceniły 
relacje z otoczeniem. Ta kategoria najwyżej oceniona była przez mikroprzedsiębior-
stwa, istotnie wyżej niż małe (t = −2,212; p = 0,006), średnie (t = −2,409; p = 0,008) 
i duże (t = −2,173; p = 0,015). W grupie przedsiębiorstw dużych na przedostatnim 
miejscu jako źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa wskazywano „aktywa mate-
rialne”, istotnie niżej niż w grupie mikro (t = −1,916; p = 0,028), małych (t = −2,073; 
p = 0,019) i średnich (t = −3,255; p = 0,001). Średnia ocena aktywów niematerialnych 
jako źródła wzrostu wartości przedsiębiorstwa kształtowała się na poziomie 3,418 
i była nieistotnie różna we wszystkich grupach. Ocena roli pracowników w funkcji 
generatora wartości w grupie mikro była istotnie niższa od tej oceny w przedsiębior-
stwach dużych (t = 1,823; p = 0,034). 

Przeprowadzone badania wykazały zależność pomiędzy oceną źródeł wzrostu 
wartości w przedsiębiorstwie i oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej badanych 
przedsiębiorstw. Wyższej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa 
odpowiadała wyższa ocena pracowników jako źródła tworzenia wartości przedsię-
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biorstwa (rxy = 0,128; p = 0,009). Podobnie im wyższa była ocena sytuacji ekonomiczno- 
-finansowej przedsiębiorstwa, tym wyższa była ocena wpływu klientów i rynków 
zbytu na wartość przedsiębiorstwa (rxy = 0,080; p = 0,068). Natomiast wyższej ocenie 
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa towarzyszyła niższa ocena 
znaczenia aktywów materialnych jako źródła wzrostu wartości przedsiębiorstwa  
(rxy = −0,102; p = 0,029), a także niższa ocena znaczenia relacji z otoczeniem  
(rxy = −0,090; p = 0,047).

3.3. Determinanty wartości w badanych przedsiębiorstwach

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu postrzegania czynników wartościotwór-
czych w badanych przedsiębiorstwach wraz z określeniem kolejności ich znaczenia 
poprzez uszeregowania od 1 – najistotniejszy do 6 – najmniej istotny czynnik 

Zdaniem ankietowanych najsilniej na wartość przedsiębiorstw oddziałują przy-
chody ze sprzedaży. Czynnik ten wskazywany był jako najważniejszy przez wszyst-
kie grupy przedsiębiorstw – najwyższą ocenę przyznało mu 40,5% przedsiębiorstw, 
a najniższą zaledwie 5,4%. Najniżej przez wszystkie grupy przedsiębiorstw oceniony 
został koszt kapitału (27,5%). Pozostałe kategorie oceniane były podobnie. Jedynie 
ocena inwestycji w majątek obrotowy ze strony mikroprzedsiębiorstw (3,345) była 
istotnie wyższa niż ze strony małych (t = 2,420; p = 0,008) i średnich (t = 1,705;  
p = 0,044), a ocena „pracowników i menedżerów” ze strony małych przedsiębiorstw 
(3,888) była niższa niż ze strony dużych (t = 1,864; p = 0,031). Przeprowadzone 
badania nie potwierdziły istotnych statystycznie zależności pomiędzy wielkością 
przedsiębiorstw a czynnikami ocenianymi jako kształtujące wartość przedsiębior-
stwa, natomiast zauważono istotną statystycznie zależność w ocenie czynników 
kształtujących wartość przedsiębiorstwa i ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej 
badanych przedsiębiorstw. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, wyższej 
ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa odpowiadała wyższa 
ocena oddziaływania procesów realizowanych w przedsiębiorstwie na jego wartość 
(rxy = 0,083; p = 0,060) oraz niższa ocena roli kosztu kapitału w kształtowaniu war-
tości badanych przedsiębiorstw (rxy = −0,095; p = 0,038). 

W prowadzonych badaniach uwzględniono również ocenę opinii przedsię-
biorstw w zakresie postrzegania czynników najsilniej zagrażających wzrostowi war-
tości firm. Z przeprowadzonych badań wynika, że konkurencja była czynnikiem 
wskazywanym najczęściej jako źródło zagrożenia wzrostu wartości przedsiębior-
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stwa przez ogół badanych firm. Jednak uwzględniając odpowiedzi uzyskane w po-
szczególnych klasach wielkości, okazuje się, że zagrożenie ze strony konkurencji 
najsilniej odczuwają przedsiębiorstwa małe, mikro oraz średnie. Przedsiębiorstwa 
duże częściej upatrywały zagrożeń w makrootoczeniu i sytuacji gospodarczej, 
które ogół przedsiębiorstw w zakresie częstotliwości wskazań uplasował na drugiej 
pozycji siły zagrożenia. Duże przedsiębiorstwa częściej niż pozostałe wskazywały 
jako źródło zagrożenia wzrostu wartości złą organizację i przebieg realizowanych 
w przedsiębiorstwie procesów. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębior-
stwa najmniej obawiają się braku innowacji oraz zmian uregulowań prawnych jako 
czynników zagrażających wzrostowi ich wartości i dotyczy to zarówno ogółu prze-
badanych firm, jak i odpowiedzi uzyskanych w poszczególnych klasach wielkości. 

Ocena konkurencji jako czynnika zagrażającego wzrostowi wartości przedsię-
biorstwa była istotnie wyższa ze strony mikroprzedsiębiorstw niż przedsiębiorstw 
średnich (t = 1,842; p = 0,033) i dużych (t = 3,729; p = 0,000) oraz ze strony przedsię-
biorstw małych (1,780) niż przedsiębiorstw średnich (t = 2,437; p = 0,007) i dużych 
(t = 4,318; p = 0,000). Natomiast zła organizacja i przebieg procesów w przedsiębior-
stwie były oceniane istotnie niżej przez przedsiębiorstwa mikro niż duże (t = 2,897; 
p = 0,002), a także niżej przez przedsiębiorstwa małe niż duże (t = 3,132; p = 0,001). 
Ocena zagrożeniem wzrostu wartości przedsiębiorstwa ze strony makroekonomicz-
nej sytuacji gospodarczej była istotnie niższa w przypadku mikroprzedsiębiorstw niż 
przedsiębiorstw dużych (t = 1,879; p = 0,030). Również dla przedsiębiorstw małych 
był to czynnik oceniany istotnie niżej niż przez przedsiębiorstwa duże (t = 2,365; 
p = 0,009) oraz przedsiębiorstwa średnie niż duże (t = 2,031; p = 0,021). Natomiast 
ocena wpływu braku innowacji na wzrost wartości była istotnie niższa ze strony 
przedsiębiorstw mikro niż małych (t = 1,722; p = 0,042) oraz istotnie wyższa w opinii 
przedsiębiorstw małych niż dużych (t = 1,704; p = 0,044). Ponad 1/4 badanych przed-
siębiorstw (26,4%) udzieliła odpowiedzi, że ich rentowność wzrasta, dzięki czemu 
dużo inwestują i rozwijają się, natomiast najwięcej przedsiębiorstw, bo prawie 3/5 
(59,4%), oceniło swoją sytuację jako dobrą, gdyż ich przedsiębiorstwa umiarkowa-
nie się rozwijają i zachowują płynność finansową. Jedynie 11 badanych firm (3,2%) 
wskazało, że ogranicza swoją działalność, co może świadczyć o spadku ich wartości, 
natomiast 38 przedsiębiorstw spośród biorących udział w badaniu (11%) zaznaczyło, 
że ich działania są skoncentrowane głównie na walce o przetrwanie, a zatem ich 
wartość co najwyżej utrzymuje się na poziomie dotychczasowym z tendencją spad-
kową w zakresie przewidywań co do przyszłości.
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Przeprowadzone badania wskazały na wyraźną zależność statystyczną pomię-
dzy wielkością przedsiębiorstwa i jego sytuacją ekonomiczno-finansową (tabela 2).

Tabela 2. Wartości współczynników χ2 i φ-Yule’a dla wielkości przedsiębiorstwa  
i oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej

Problem χ2 p φ

Wielkość przedsiębiorstwa a jego sytuacja finansowa 49,275 0,000 0,399

Źródło: obliczenia własne.

Czynnikiem kształtującym sytuację ekonomiczno-finansową, wskazywanym 
najczęściej w ankietach, były przychody ze sprzedaży (1,605). Wszystkie przedsię-
biorstwa w poszczególnych kategoriach wielkości oceniły ten czynnik najwyżej. 
Na kolejnej pozycji w rankingu determinant sytuacji ekonomiczno-finansowej przed-
siębiorstw znalazły się koszty, odpowiednio stałe (2,571) i zmienne (2,741) (tabela 3).

Tabela 3. Średnia ocena determinant sytuacji ekonomiczno-finansowej 
w przedsiębiorstwie (determinant finansowych wartości dochodowej przedsiębiorstw)

Wielkość Miara Przychody ze 
sprzedaży

Koszty 
zmienne

Koszty 
stałe

Podatek  
dochodowy Koszt kapitału

Mikro
średnia 1,861 2,883 2,927 3,350 3,978

SD 1,357 1,147 1,259 1,230 1,162

Małe
średnia 1,578 3,178 2,756 3,811 3,722

SD 1,154 1,170 1,119 1,192 1,193

Średnie
średnia 1,735 3,000 2,469 3,714 4,082

SD 1,121 1,125 1,108 1,178 1,140

Duże
średnia 1,744 2,860 2,837 3,674 3,884

SD 1,313 0,930 1,238 1,252 1,205

Razem
średnia 1,605 2,741 2,571 3,291 3,594

SD 1,267 1,131 1,206 1,231 1,180

Źródło: obliczenia własne.

Jak wynika z wartości przedstawionych w tabeli 3, przychody ze sprzedaży 
zostały ocenione istotnie statystycznie niżej przez przedsiębiorstwa mikro niż małe  
(t = 1,772; p = 0,038). Rolę kosztów stałych w kształtowaniu kondycji przedsię-
biorstwa przedsiębiorstwa mikro oceniły istotnie niżej niż przedsiębiorstwa średnie  
(t = 2,442; p = 0,007), zaś koszty zmienne zostały ocenione istotnie niżej przez przed-
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siębiorstwa małe niż przez przedsiębiorstwa duże (t = 1,797; p = 0,036). Wśród finan-
sowych determinant wartości przedsiębiorstwa najniżej zostały ocenione podatek 
dochodowy (3,291) oraz koszt kapitału (3,594). Przy czym w przypadku podatku 
dochodowego był on oceniony istotnie statystycznie wyżej przez mikroprzedsię-
biorstwa niż przedsiębiorstwa małe (t = 2,965; p = 0,002) oraz średnie (t = 1874;  
p = 0,030), zaś w przypadku kosztu kapitału przedsiębiorstwa mikro oceniły go istot-
nie niżej jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa niż przedsiębiorstwa 
małe (t = 1,685; p = 0,046).

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa częściej identyfikują 
swą wartość z majątkiem, sumą aktywów materialnych i niematerialnych niż z war-
tością rynkową lub wartością dochodową. Podstawowego źródła wzrostu wartości 
upatrują w klientach i rynkach zbytu. Stąd też najczęściej w swoich działaniach 
ukierunkowanych na wzrost wartości koncentrują się na satysfakcjonowaniu klienta 
bądź, jak w przypadku dużych firm, na realizacji procesów tworzących wartość 
dodaną dla klienta. Wyższej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej odpowiadała 
wyższa ocena pracowników jako źródła wzrostu wartości oraz wpływu klientów 
i rynków zbytu na wartość przedsiębiorstwa.

Najczęściej wskazywanym czynnikiem zagrażającym wartości przedsiębior-
stwa była konkurencja, jednak konkurencji obawiają się przede wszystkim małe 
przedsiębiorstwa. Duże firmy uważały, że bardziej zagraża ich wartości trudna sy-
tuacja makroekonomiczna oraz zła organizacja i przebieg procesów realizowanych 
w przedsiębiorstwie.
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W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
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gospodarczemu.
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Streszczenie

Lokalne grupy działania (LGD) funkcjonują w rzeczywistości polskich obszarów wiej-
skich od 2004 roku, najpierw w ramach Programu Pilotażowego Leader+, a następnie Osi  
4 LEADER w ramach PROW 2007–2013. W założeniu LGD powstają jako oddolne inicjaty-
wy mieszkańców wsi chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności i obejmują 
obszar kilku gmin, a ich działania wspierane są środkami Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). LGD realizują lokalne strategie rozwoju 
(LSR), w ramach których realizują postawione sobie cele. Na LGD został nałożony obowią-
zek monitoringu i ewaluacji działań w zakresie realizacji strategii oraz szeroko pojmowanej 
efektywności funkcjonowania ich biur.

W artykule podjęto problematykę diagnozy efektywności działania (ewaluacji) LGD. 
Zaproponowano algorytm oceny wykonania wskaźników LSR oraz sposób oceny funk-
cjonowania biura LGD. Zaprezentowane sposoby ewaluacji LSR umożliwiają ocenę oraz 
porównanie LGD na terenie całego kraju.
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Wstęp

Ustawa o RLKS1 (Ustawa, 2015), a wcześniej ustawa o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków EFRROW (Ustawa, 2007), dające lokalnym społecz-
nościom obszarów wiejskich narzędzia oraz środki finansowe wspierające oddolne 
inicjatywy rozwojowe realizowane w ramach lokalnych strategii rozwoju przez 
lokalne grupy działania w podejściu LEADER, nakreśliły obowiązek monitoringu 
i ewaluacji działań LGD w zakresie realizacji strategii oraz szeroko pojmowanej 
efektywności funkcjonowania ich biur. Ewaluacja realizacji LSR prowadzona jest 
przez same LGD w formie autoewaluacji, zaś procedurę ewaluacji zawierającą także 
ocenę funkcjonowania biur prowadzą właściwe komórki urzędów marszałkowskich 
odpowiedzialne za monitoring działań w ramach PROW (układ taki funkcjono-
wał zarówno w okresie programowania 2007–2013, jak i w nowej perspektywie  
2014–2020). Ewaluacje można podzielić – stosując kryterium czasu przeprowadzenia 
badania – na: ex-ante, on-going (inaczej mid-term albo śródokresowe) oraz ex-post 
(Dziemianowicz, Szmigiel-Rawska, Nowicka, Dąbrowska, 2012). Ewaluacja ex-ante 
przeprowadzana jest w początkowej fazie projektu i ma na celu potwierdzenie słusz-
ności przyjętych rozwiązań i konstrukcji elementów projektu. Ewaluacja on-going 
ma miejsce w trakcie trwania projektu. Jej efektem jest korekta przyjętych założeń 
(np. zmniejszenie lub zwiększenie wartości docelowych wskaźników). Ewaluacja 
ex-post przeprowadzana jest po zakończeniu projektu, a jej celem jest pomiar osta-
tecznie uzyskanych rezultatów.

Autoewaluacja jest przeprowadzana przez same LGD według szczegółowych 
algorytmów oraz z wykorzystaniem wskaźników, które ustaliły one w swoich LSR2. 
Wyniki takich ocen są zatem w znacznej mierze nieporównywalne. Natomiast dla 
instytucji sprawujących nadzór nad realizacją LSR Komitet Monitorujący PROW 
2007–2013 uchwałą nr 67 z 16 grudnia 2011 roku wskazał dokładną listę wskaźni-
ków mających służyć standardowej ocenie wraz z punktacją, którą należy stosować. 

1  Objaśnienie stosowanych w pracy skrótów: RLKS – rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność; LGD – lokalna grupa działania; LSR – lokalna strategia rozwoju; PROW – Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich; LEADER – podejście określające sposób realizacji RLKS na ob-
szarach wiejskich (nazwa jest akronimem od francuskiego Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale, powiązanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich).

2  Wskaźniki powinny być ustalone według reguły SMART, to znaczy powinny być szczegółowe, 
mierzalne, ambitne, ale realistyczne, z terminem realizacji. Dodatkowo powinny mierzyć tylko to, 
na co ma wpływ LGD. Dane potrzebne do obliczenia wskaźnika powinny pochodzić z wiarygodnego 
źródła i być szybko dostępne.
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Wyniki takiej oceny powinny być porównywalne w skali całego kraju. Wydaje się 
z kolei, że dla zapewnienia pewnej formy porównywalności wyników autoewaluacji 
prowadzonych przez poszczególne LGD należałoby zaproponować podsumowanie 
wyników takiej ewaluacji za pomocą pojedynczego określenia, a więc postawienie 
słownej diagnozy istniejącego stanu realizacji LSR (realizacja poprawna/niepopraw-
na, poziom realizacji LSR zadowalający/niezadowalający).

W związku z powyższym podstawowym sposobem porównania efektów funk-
cjonowania różnych LGD staje się podejście wykorzystujące wskaźniki ministerial-
ne. W tym przypadku jednak pojawiają się kłopoty związane ze zbyt dużą liczbą 
źródeł danych, co może powodować problem ze zgromadzeniem danych i utrudniać 
dalsze obliczenia.

Praktyka stosowania opisanych powyżej podejść do ewaluacji działań prowa-
dzonych przez LGD zweryfikowała teoretyczne założenia systemu ocen. Uwagi zgła-
szane przez jego użytkowników oraz zmieniające się potrzeby informacyjne zostały 
skatalogowane między innymi w raporcie firmy PSDB Ocena kryteriów oceny LGD 
i LSR stosowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013… 
(2012). Dodatkowo rekomendacje tam zawarte oparto także na doświadczeniach 
kilku innych krajów Unii Europejskiej, w których podejście LEADER jest z sukce-
sami wdrażane.

Wynikające z powyższych uwag cele artykułu można zdefiniować następująco:
1. Określenie łatwiejszego do gromadzenia i przetwarzania zbioru danych 

i kryteriów oceny, dającego ocenę zbliżoną do uzyskanej z wykorzy-
staniem kryteriów zawartych w załączniku do uchwały nr 67 Komitetu 
Monitorującego PROW.

2. Określenie zestandaryzowanych poziomów oceny łącznej dla potrzeb dia-
gnozowania i przypisanie im określeń słownych.

3. Umożliwienie oceny i porównania LGD w województwie zachodniopomor-
skim oraz w innych województwach (takie badanie zostanie przeprowadzo-
ne w najbliższym czasie).

4. Zbadanie możliwości praktycznych zastosowania nowych elementów 
systemu ocen LGD proponowanych między innymi w raporcie PSDB i za-
wartych w wytycznych dla zarządów województw w sprawie tworzenia 
kryteriów oceny wskazanych w ustawie o RLKS.

Przeprowadzona w części empirycznej ewaluacja jest oceną śródokresową 
(przeprowadzona była w 2014 r. dla danych za lata 2009–2013) jednej z LGD funk-
cjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, dlatego z jednej strony 
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podsumowuje dotychczasowy poziom realizacji celów zapisanych w LSR, z drugiej 
zaś może być traktowana jako wskazówka na ostatni rok okresu obowiązywania 
strategii.

W ramach ewaluacji przeprowadzono ocenę efektywności funkcjonowania 
LGD rozumianej jako sprawność w realizacji celów zdefiniowanych na etapie tworze-
nia LSR, adekwatne wydatkowanie środków i właściwe funkcjonowanie biura LGD. 
W ramach pomiaru efektywności dokonano oceny stopnia realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć oraz pomiaru skuteczności realizacji LSR, którą utożsamiono ze stop-
niem realizacji zakładanych celów i wydatkowania środków na nie przeznaczonych.

1. Diagnoza a ewaluacja strategii

W naukach społecznych diagnoza definiowana jest jako rozpoznanie stanu 
rzeczy oraz jego tendencji rozwojowych na podstawie objawów i znajomości ogólnych 
prawidłowości (Ziemski, 1973). K. Wawrzyniak (2006) rozwinęła pojęcie diagnozy 
sensu stricto. Według tej autorki jest to „rozpoznanie wartościujące jakiegoś stanu 
rzeczy, oparte na porównaniu tego, co jest, z tym, co być powinno”. Diagnoza jest 
zatem oceną, ale wyrażoną w postaci opisu słownego, i poprzedzona jest analizą stanu 
obecnego i prawidłowego (normatywnego). J. Hozer (1989) wskazywał, że diagnozo-
wanie jest procesem składającym się z 4 elementów: prawidłowości zaobserwowanej, 
prawidłowości normatywnej, odchylenia oraz tolerancji odchylenia. Do sformułowa-
nia diagnozy niezbędna jest znajomość przynajmniej dwóch pierwszych elementów. 
Ze względu na pochodzenie norm można je podzielić na normy teoretyczne i em-
piryczne (Wawrzyniak, 2014). Normy teoretyczne mają swoje źródło w literaturze 
przedmiotu i są stałe. Normy empiryczne natomiast ustalane są na podstawie badań 
i mogą zmieniać się w czasie (Batóg, Wawrzyniak, 1997). W naukach ekonomicznych 
diagnoza może dotyczyć procesów gospodarowania oraz stanu podmiotu gospoda-
rującego. Diagnoza tego ostatniego wynika z diagnoz sporządzonych dla procesów 
gospodarowania. Diagnozując procesy gospodarowania, bada się natomiast efekty 
działalności gospodarczej poprzez pomiar i ocenę wartości konkretnych zmiennych.

Ewaluacje strategii sporządzanych na różnych szczeblach zarządzania są dia-
gnozami dotyczącymi zarówno procesów gospodarowania, jak i stanu podmiotu 
gospodarującego. Ocenie podlegają wskaźniki zapisane w strategiach, a prawidło-
wość normatywną stanowią docelowe wartości wskaźników, do których odnoszone 
są empiryczne poziomy ich realizacji.
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2. algorytmy oceny

Lokalne grupy działania, konstruując LSR, zamierzenia i cele prowadzonych 
działań ujmują w ramach formułowanych celów ogólnych i szczegółowych oraz 
w postaci planowanych przedsięwzięć. Cele ogólne osiągane są w wyniku szerszego 
oddziaływania efektów realizacji celów szczegółowych. Cele szczegółowe odnoszą 
się do określonych w strategii problemów, które należy rozwiązać. Przedsięwzięcia 
natomiast są działaniami złożonymi, które są propozycją rozwiązania problemów 
występujących na obszarze LGD (Poradnik..., 2014). Stopień realizacji celów ogól-
nych badany jest przez wskaźniki oddziaływania, a celów szczegółowych – przez 
wskaźniki rezultatu. Z przedsięwzięciami z kolei związane są wskaźniki produktu.

2.1. Ocena stopnia realizacji celów szczegółowych i ogólnych zawartych w LSR

Aby dokonać oceny stanu realizacji poszczególnych celów, należy obliczyć 
procentowe wykonanie wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu według 
formuły3:

       
,

gdzie: ik – indeks wykonania dla k-tego wskaźnika.
Wartość obliczonej miary poniżej 1 świadczy o niepełnej realizacji celu, równa 1 

– cel został zrealizowany, a w przypadku, gdy wartość wskaźnika przewyższyła 
wartość 1, oznacza to, że osiągnięto zamierzony efekt, a nawet przekroczono doce-
lową wartość (zakładany poziom realizacji na koniec okresu został niedoszacowany) 
– do dalszych obliczeń należy przyjąć wartość 1.

Kolejnym etapem ewaluacji jest obliczenie wskaźników agregatowych reali-
zacji poszczególnych celów szczegółowych (Wcs n), celów ogólnych (Wco n) oraz całej 
strategii (WLSR):

    
, , ,

gdzie: 
Wcs n – wskaźnik agregatowy dla badanego celu szczegółowego,
Wco n – wskaźnik agregatowy dla badanego celu ogólnego,
WLSR – wskaźnik agregatowy dla całej strategii,

3  Algorytm oceny stopnia realizacji strategii w miastach przedstawiono w pracy Batóg i in. 
(2012).
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ik – ocena realizacji k-tego wskaźnika w badanym celu szczegółowym, ogólnym lub 
całej strategii,

ncs – liczba wskaźników w badanym celu szczegółowym,
nco – liczba wskaźników w badanym celu ogólnym,
nLSR – liczba wskaźników w całej strategii.

Obliczone wskaźniki agregatowe przyjmują wartości z przedziału <0, 1>. 
Kształtowanie się wskaźników poniżej wartości 0,5 wskazuje na potrzebę inten-
syfikacji działań w zakresie danego celu szczegółowego (bądź ogólnego). Wartości 
wskaźników Wcs n, Wco n i WLSR kształtujące się na poziomie 0,5 należy uznać za 
zadowalające. Wartości wskaźników równe lub bliskie 1 są wartościami pożąda-
nymi i świadczą o pełnej (niemal pełnej) realizacji założonych w LSR poziomów 
wskaźników.

2.2. Ocena efektywności funkcjonowania biura LgD

LGD podlegają – w zakresie efektywności swych działań oraz realizacji LSR 
– ocenie zewnętrznej przeprowadzanej przez urząd marszałkowski według ujed-
noliconych kryteriów. Aby ocena taka przebiegała sprawnie, zasadne wydaje się 
przeprowadzenie podobnej oceny wewnętrznej w ramach ewaluacji własnej opisa-
nej powyżej. Ocenę mid-term oraz ocenę ex-post, oprócz pomiaru stopnia realizacji 
wskaźników monitorujących stopień realizacji celów LSR, rozszerzyć zatem należy 
o badanie adekwatnego wydatkowania środków i właściwego funkcjonowania biura 
LGD. W tym celu najdogodniejsze będzie zastosowanie zestawu mierników stoso-
wanego przez urząd, ustalonego przez Komitet Monitorujący PROW uchwałą nr 
67 z 16 grudnia 2011 roku. Zestaw obejmuje 16 wskaźników, których odpowiednie 
poziomy mają przypisane wartości punktowe. Następnie punkty przyznane w po-
szczególnych kategoriach są sumowane, a uzyskana w ten sposób wartość odnoszona 
jest do maksymalnego poziomu (wynoszącego 64 pkt) zgodnie ze wzorem:

                     
gdzie: wi oznacza liczbę punktów uzyskaną w i-tym kryterium (i = 1, 2, …, 16). 
Tak uzyskana miara informuje o stopniu spełnienia wymagań stawianych lokalnym 
grupom działania przez instytucje nadzorujące realizację PROW. Im wartość bliższa 
jedności, tym łączny poziom realizacji poszczególnych kryteriów, a tym samym 
efektywność LGD są wyższe. Można przyjąć, że zadowalający jest poziom realizacji 
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przekraczający 40% łącznej sumy punktów podczas ewaluacji mid-term oraz 70% 
łącznej sumy punktów podczas ewaluacji ex-post.

W ramach przeprowadzonej ewaluacji dokonano redukcji zbioru kryteriów 
oceny. Po pierwsze – miało to na celu zmniejszenie liczby dokumentów uwzględnio-
nych w badaniu i uproszczenie obliczeń, po drugie – nie wpłynęło zdaniem autorów 
negatywnie na zgodność tak uzyskanej oceny z oceną przeprowadzoną z pełnym 
zestawem kryteriów oceny. Wśród usuniętych kryteriów znalazły się przede wszyst-
kim te kryteria, na które wpływ biura LGD był ograniczony, między innymi procent 
wniosków odrzuconych przez urząd marszałkowski, występowanie kosztów nie-
kwalifikowalnych we wnioskach (jest to często trudne do określenia bez wnikliwej 
oceny), frekwencja członków organu decyzyjnego czy udział w projektach współ-
pracy z partnerami zagranicznymi (współpraca taka nie jest częsta, a sformalizo-
wana w postaci projektu współpracy – niezwykle rzadka4). Po takiej modyfikacji 
do uzyskania łącznie były 43 pkt, przy czym progi uznania realizacji za efektywną 
pozostały bez zmian (40 i 70% odpowiednio dla ewaluacji śródokresowej i ex-post).

W tabeli 1 przedstawione zostały kryteria oceny i punktacja według listy 
Komitetu Monitorującego PROW oraz dla zredukowanej listy kryteriów.

Tabela 1. Kryteria oceny i punktacja w ocenie według kryteriów uchwalonych  
przez Komitet Monitorujący PROW 2007–2013

Kryterium Warianty realizacji Punktacja Punktacja dla skróconej 
listy kryteriów

1 2 3 4

Kwoty wnioskowane jako procent 
budżetu LGD

Poniżej 25% 0 0
25–40% 4 4

Powyżej 40% 8 8

Udział LGD w targach jako wystawcy
Na obszarze województwa 1 1

Na terenie Polski 2 2
Poza Polską 4 4

Liczba małych projektów, 
przyznanych podmiotom 
niepublicznym

Poniżej 10% 0 0
10–20% 1 1
20–40% 4 4

Powyżej 40% 6 6

Współdziałanie z innymi LGD
Nie 0 0
Tak 5 5

4  W okresie programowania 2014–2022 współpraca z LGD z zagranicy jest dodatkowo punk-
towana przy ocenie ex-ante i na dalszych etapach, co powinno wpłynąć na zwiększenie zaintereso-
wania taką formą aktywności.
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1 2 3 4
Małe projekty przyznawane 
osobom fizycznym i podmiotom 
niepublicznym

Nie 0 –

Tak 4 –

Procent wniosków przyjętych przez 
LGD i odrzuconych przez UM

Poniżej 20% 4 –

20–30% 2 –

30–50% 1 –

Powyżej 50% 0 –

Liczba przeprowadzonych szkoleń

Poniżej 10 0 0

10–15 1 1

16–20 2 2

Powyżej 20 4 4

Pomoc przyznana na wszystkie 
rodzaje operacji

Nie 0 0

Tak 4 4

Nabór na wszystkie rodzaje operacji
Nie 0 0

Tak 4 4

Różnica między kwotami 
wnioskowanymi a udzielonym 
wsparciem (zmniejszenie o kwoty 
niekwalifikowalne)

Poniżej 1% 4 –

1–2% 3 –

2–3% 1 –

Powyżej 3% lub 
zmniejszenie 0 –

Środki na nabywanie umiejętności 
i aktywizację

Poniżej 23% 0 0

Powyżej 23% 4 4

Wysokość środków publicznych 
z innych źródeł oraz od partnerów 
i członków LGD

Poniżej 10 tys. zł 1 –

10–50 tys. zł 2 –

50–100 tys. zł 3 –

Powyżej 100 tys. zł 4 –

Średnia frekwencja członków organu 
decyzyjnego w posiedzeniach

Poniżej 60% 0 –

60–70% 1 –

70–80% 2 –

Powyżej 80% 3 –

Udział w projektach współpracy
Nie 0 0

Tak 2 2

Udział w projektach współpracy 
z partnerem zagranicznym

Nie 0 –

Tak 2 –

Udział w projektach z udziałem 
więcej niż 2 LGD

Nie 0 0

Tak 2 2

PUNKTACJA ŁĄCZNA 64 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały nr 67 Komitetu Monitorującego 
PROW 2007–2013 z 16 grudnia 2011 roku.
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3. Przykład empiryczny

Jako przykład empiryczny wykorzystano elementy badania ewaluacyjnego 
jednej z zachodniopomorskich LGD skupiającej 6 gmin w północnej części woje-
wództwa. Przebadano roczne sprawozdania z realizacji LSR oraz ankiety monito-
rujące wypełniane przez beneficjentów.

3.1. Ocena stopnia realizacji celów przykładowej LSR

W celu oceny stanu realizacji poszczególnych celów szczegółowych i ogólnych 
obliczono procentowe wykonanie wszystkich wskaźników rezultatu. Nie analizo-
wano wskaźników oddziaływania, ponieważ w celach I.1, I.3 oraz III.1 wskaźniki 
te odnoszą się do badania ankietowego, które było przeprowadzone po raz pierwszy 
(drugie badanie przewidziane jest po okresie obowiązywania LSR w 2015 r.), a we 
wskaźnikach zakłada się znajomość informacji z ankiet przeprowadzonych co naj-
mniej dwukrotnie w badanym okresie.

W tabeli 2 zestawiono stopień realizacji poszczególnych wskaźników rezultatu 
i produktu służących do oceny LSR dla badanej LGD w latach 2009–2013. W przy-
padku, gdy wartość wskaźnika przewyższyła wartość 1 (osiągnięto zamierzony 
efekt), do dalszych obliczeń przyjęto wartość 1. 

Z grupy 34 wskaźników rezultatu i produktu do 2013 roku zostało zrealizowa-
nych 14 (41% wskaźników zostało już osiągniętych), a kilka dalszych było zaawan-
sowanych na poziomie od 0,7 do 0,82 wartości docelowych, co dobrze rokuje dla 
wykonalności zamierzeń LSR, jako że do końca okresu realizacji pozostały wówczas 
jeszcze niemal dwa lata. 

Analiza wskaźników pozwala na stwierdzenie, że badana LGD systematycz-
nie realizuje założone w LSR cele. W całości został osiągnięty cel szczegółowy 
III.1 Kultywowanie lokalnych tradycji na obszarze LSR do 2015 roku. Bliskie osią-
gnięcia są cele szczegółowe: I.1 Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców 
obszaru LSR do 2015 roku oraz II.2 Promocja atrakcji turystycznych obszaru LSR  
do 2015 roku. W najbliższym okresie należy położyć nacisk na realizację celów: II.3 
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2015 roku oraz III.2 
Promocja i ochrona dziedzictwa historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR 
do 2015 roku (tabela 2).
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Tabela 2. Procentowa realizacja wskaźników rezultatu i produktu  
zawartych w LSR przez badaną LGD w latach 2009–2013

Cel ogólny Cel szczegółowy
Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu

1 2 3 4 1 2 3 4

I. Wzrost 
aktywności 
mieszkańców

I.1 Wzrost aktywności 
gospodarczej mieszkańców 
obszaru LSR do 2015 roku

1 0,70 1 1

I.2 Zwiększenie dostępności 
i poprawa standardu usług 
społeczno-kulturowych 
świadczonych przez miejsca 
sprzyjające integracji 
mieszkańców obszaru LSR  
do 2015 roku

0,17 0,03 0,40

I.3 Zwiększenie udziału 
mieszkańców obszaru 
LSR w przedsięwzięciach 
edukacyjnych, kulturowych, 
aktywizacyjnych, 
integracyjnych, rekreacyjnych 
i sportowych do 2015 roku

0,82 0,23

II. Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej 
obszaru 
w oparciu 
o własne zasoby 
do 2015 roku

II.1 Rozbudowa i poprawa stanu 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej obszaru LSR  
do 2015 roku

0,48 1 1 0,30 0,25

II.2 Promocja atrakcji 
turystycznych obszaru LSR  
do 2015 roku

1 1 1 0 1 1 0,75 0

II.3 Poprawa estetyki 
przestrzeni publicznej  
na obszarze LSR do 2015 roku

0 0

III. Zachowanie 
lokalnego 
dziedzictwa 
kulturowego, 
historycznego 
i przyrodniczego 
do 2015 roku

III.1 Kultywowanie lokalnych 
tradycji na obszarze LSR  
do 2015 roku

1 1 1 1

III.2 Promocja i ochrona 
dziedzictwa historycznego 
i przyrodniczego na obszarze 
LSR do 2015 roku

0 0 0 0 0 0,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej LGD.

Na podstawie cząstkowych stopni realizacji poszczególnych wskaźników ob-
liczono przeciętny poziom wykonania celów szczegółowych i ogólnych oraz całej 
LSR (tabela 3).
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Cele ogólne: I. Wzrost aktywności mieszkańców oraz II. Podniesienie atrak-
cyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby do 2015 roku w okresie od 
początku działalności LGD do 2013 roku zostały zrealizowane w blisko 60%. Cel 
III. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodnicze-
go do 2015 roku w tym okresie został zrealizowany w 42%. Stopień realizacji LSR 
należy ocenić jako zadowalający. Do 2013 roku osiągnięto 54% wykonania całości 
zamierzeń sformułowanych w LSR.

Tabela 3. Stopień realizacji celów ogólnych, szczegółowych  
oraz całej LSR przez badaną LGD w latach 2009–2013

Cel ogólny Cel szczegółowy
Poziom wykonania

celów 
szczegółowych

celów 
ogólnych LSR

I. Wzrost 
aktywności 
mieszkańców

I.1 Wzrost aktywności gospodarczej 
mieszkańców obszaru LSR do 2015 roku 0,93

0,59

0,54

I.2 Zwiększenie dostępności i poprawa standardu 
usług społeczno-kulturowych świadczonych 
przez miejsca sprzyjające integracji mieszkańców 
obszaru LSR do 2015 roku

0,20

I.3 Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru 
LSR w przedsięwzięciach edukacyjnych, 
kulturowych, aktywizacyjnych, integracyjnych, 
rekreacyjnych i sportowych do 2015 roku

0,52

II. Podniesienie 
atrakcyjności 
turystycznej 
obszaru 
w oparciu 
o własne zasoby 
do 2015 roku

II.1 Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej obszaru LSR do 2015 
roku

0,50

0,59II.2 Promocja atrakcji turystycznych obszaru LSR 
do 2015 roku 0,72

II.3 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na 
obszarze LSR do 2015 roku 0,00

III. Zachowanie 
lokalnego 
dziedzictwa 
kulturowego, 
historycznego 
i przyrodniczego 
do 2015 roku

III.1 Kultywowanie lokalnych tradycji na 
obszarze LSR do 2015 roku 1,00

0,42III.2 Promocja i ochrona dziedzictwa 
historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR 
do 2015 roku

0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej LGD.
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3.2. Ocena efektywności funkcjonowania biura LgD

Oceny efektywności dokonano, wykorzystując podejście zgodne z proponowa-
nym w załączniku do uchwały nr 67 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2007–
2013, wskazującym kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR stosowane 
w ewaluacjach zewnętrznych. Zbiór kryteriów, co zostało już zaznaczone wcześniej 
(por. tabela 1), został dostosowany do zestawu dostępnych danych pochodzących z do-
kumentacji dostarczonej przez biuro LGD (raportów rocznych i ankiet monitorują-
cych) oraz z badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby ewaluacji (tabela 4).

Efektywność funkcjonowania biura LGD w latach 2012–2013 należy ocenić 
jako zadowalającą.

Tabela 4. Ocena efektywności badanej LGD z wykorzystaniem wybranych kryteriów 
ewaluacji według podejścia proponowanego przez Komitet Monitorujący PROW

Kryterium Warianty realizacji Punktacja

Liczba pkt uzyskanych przez LGD 
(wartości zmiennych mierzone 

narastająco)
Do 2010 Do 2011 Do 2012 Do 2013

1 2 3 4 5 6 7

Kwoty wnioskowane 
jako procent budżetu 
LGD

Poniżej 25% 0
0 0 0 425–40% 4

Powyżej 40% 8

Udział LGD w targach 
jako wystawcy

Na obszarze województwa 1
1 1 2 2Na terenie Polski 2

Poza Polską 4
Liczba małych 
projektów, przyznanych 
podmiotom 
niepublicznym

Poniżej 10% 0

0 0 1 1
10–20% 1
20–40% 4
Powyżej 40% 6

Współdziałanie 
z innymi LGD

Nie 0
0 0 5 5

Tak 5

Liczba 
przeprowadzonych 
szkoleń

Poniżej 10 0

0 0 1 2
10–15 1
16–20 2
Powyżej 20 4

Pomoc przyznana 
na wszystkie rodzaje 
operacji

Nie 0
0 0 4 4

Tak 4

Nabór na wszystkie 
rodzaje operacji

Nie 0
0 4 4 4

Tak 4



119paweł baran, anna gdakOwicz

diagnOzOwanie eFektywnOści FunkcjOnOwania lOkalnych grup działania – aspekty praktyczne  

1 2 3 4 5 6 7
Środki na nabywanie 
umiejętności 
i aktywizację

Poniżej 23% 0
4 4 4 4

Powyżej 23% 4

Udział w projektach 
współpracy

Nie 0
0 2 2 2

Tak 2
Udział w projektach 
z udziałem więcej niż 
2 LGD

Nie 0
0 2 2 2

Tak 2

PUNKTACJA ŁĄCZNA 43 5 13 25 30
ŁĄCZNA OCENA EFEKTYWNOŚCI niezadowalająca zadowalająca

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanej LGD  
oraz ankiet wypełnianych przez beneficjentów.

Podsumowanie

Nałożony na LGD obowiązek monitorowania i ewaluacji procesu realizacji LSR 
oraz obowiązek monitorowania i ewaluacji przez władze samorządowe efektywności 
działań biur LGD spowodowały potrzebę poszukiwania rozwiązań, które pozwalają 
na ocenę ich funkcjonowania w sposób systematyczny, syntetyczny i porównywalny, 
co dodatkowo pozwoli konstruować zestawienia zbiorcze (oraz ewentualnie ran-
kingi) LGD. Propozycje przedstawione w artykule umożliwiają diagnozę słowną 
poziomu realizacji celów i przedsięwzięć (zarówno każdego z osobna, jak i wszyst-
kich łącznie) założonych w LSR, a także na ujednoliconą i sprawną ocenę działalno-
ści biur LGD. Algorytmy są na tyle uniwersalne, że mogą być wykorzystane do ocen 
funkcjonowania i porównania różnych LGD działających na terenie Polski. 
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DIagNOSINg ThE EFFECTIVENESS OF LOCaL aCTION gROuPS – PRaCTICaL aSPECTS

abstract

Local Action Groups (LAGs) are present in Poland’s rural areas since 2004, first within 
Leader+ Pilot Programme, then as Priority Axe 4 (LEADER) mainstay of Rural Development 
Programme for 2007–2013. LAGs are supposed to be created as bottom-up initiatives of those 
residents of rural areas who wish to act for their local societies. As a rule a LAG covers 
the area of several communes. Their activities are financially supported by the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). LAGs implement their own strategy 
documents, called Local Development Strategies (LDS) in which they set their goals. LAGs 
are obliged to monitor and evaluate their actions regarding strategy implementation as well 
as to assess their offices activities effectiveness.

In the paper the problem of diagnosing (evaluating) effectiveness of activities of a LAG 
has been addressed. An algorithm for evaluating the level of LDS’ indicators achieved as 
well as a method of assessing a LAG’s office effectiveness were proposed. Presented methods 
can be applied for evaluating and for comparing LAGs performance throughout the country.

Translated by Paweł Baran

Keywords: evaluation, diagnosis, local action groups, local development strategy
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Streszczenie

W artykule zweryfikowano hipotezę braku pozytywnych efektów polityki spójności 
w zakresie charakterystyk innowacyjności ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski. 
Analizą objęto trzy podstawowe aspekty innowacyjności: warunki podstawowe – dające 
możliwość rozwoju innowacyjności (np. zasoby ludzkie dla nauki i techniki, kapitał zagra-
niczny); aktywność przedsiębiorstw – charakteryzującą działania przedsiębiorstw w zakre-
sie innowacji oraz wyniki działalności innowacyjnej. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno poziom, jak i tempo rozwoju sytuacji 
społeczno-gospodarczej mierzonej wskaźnikami innowacyjności dla ściany wschodniej 
w przedziale czasowym 2004-2013 są słabsze, niż dla reszty Polski. 
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uwagi wstępne

Artykuł niniejszy jest kontynuacją dwu poprzednich publikacji poświęconych 
porównaniu sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej z resztą Polski 
(Bartosiewicz, Stańczyk, 2013, 2014).

Wszystkie trzy artykuły mają na celu sprawdzenie, czy propagowana w Unii 
Europejskiej polityka spójności wewnątrz Polski przynosi pozytywne efekty, 
a w szczególności, czy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej oraz ponadre-
gionalnego wsparcia finansowego1 ściana wschodnia stała się regionem doganiają-
cym resztę kraju pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W pierwszym artykule badanym aspektem sytuacji społeczno-gospodarczej 
obu części Polski potwierdzającym hipotezę były płace oraz wydajność pracy, 
w drugim zaś uzasadniono, że przyczyną gorszej sytuacji ściany wschodniej jest jej 
rolniczy charakter.

W obu artykułach rozpatrywano dwie wersje obszaru ściany wschodniej. 
Pierwsza z nich to województwa należące do regionu wschodniego (podkarpackie, 
świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie), a w drugiej dołączono do tej ściany jeszcze 
województwo warmińsko-mazurskie.

W obecnym artykule zrezygnowano z wersji drugiej, bowiem otrzymane po-
przednio wyniki w dwóch wersjach różniły się niewiele.

Na potrzeby niniejszego opracowania wybranym aspektem porównania sytu-
acji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej z resztą Polski są wskaźniki inno-
wacyjności. Uważa się bowiem, że szeroko rozumiana innowacyjność (dotycząca 
różnych sektorów i dziedzin gospodarki) wpływa na konkurencyjność gospodarki, 
a zatem jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie inno-
wacyjność regionu jest jednym z ważniejszych celów współczesnych planów rozwoju 
dla Unii Europejskiej czy krajowych, ponadregionalnych i regionalnych strategii 
rozwoju2. W Strategii rozwoju dla Polski Wschodniej w celu zakładanej poprawy 
wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki także zdefiniowano potrzebę 
działań w obszarze podnoszenia poziomu innowacyjności makroregionalnej gospo-
darki na bazie specjalizacji ponadregionalnych.

1  Między innymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
2  Por. m.in. inicjatywę flagową Unia Innowacji w strategii Europa 2020 (2010); strategię Dyna-

miczna Polska 2020 (2013), Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030 (2013); Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014–2020 (POIR) oraz Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski Wschodniej (2013).
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1. Metoda badawcza

Podstawowy materiał liczbowy pochodzi z oficjalnych danych GUS i dotyczy 
różnych charakterystyk innowacyjności. 

Na podstawie danych empirycznych zbudowano wskaźniki w postaci ułamków, 
których liczniki podają globalne wielkości wspomnianych wyżej charakterystyk od-
dzielnie dla badanych części Polski, a mianownikami są najczęściej liczby miesz-
kańców lub liczby pracujących. Oczywiście ten ostatni zabieg wprowadzono dla 
zachowania porównywalności obu badanych obszarów Polski.

Wskaźniki obliczono dla każdego badanego roku, tworząc tym samym dwa 
szeregi czasowe (po jednym dla każdego badanego obszaru kraju), a na ich podstawie 
obliczono oceny parametrów trendów liniowych przedstawionych na rysunkach 2–4.

Na każdym z rysunków znajdują się dwa trendy porównujące ścianę wschodnią 
z resztą Polski. Położenie trendów na rysunku oraz ich nachylenia (parametry kie-
runkowe) weryfikują wspomnianą wyżej hipotezę badawczą.

2. Wyniki badań

Przedmiotem badań są trzy podstawowe aspekty innowacyjności: warunki 
podstawowe – dające możliwość rozwoju innowacyjności (np. zasoby ludzkie dla 
nauki i techniki, działalność badawczo-rozwojowa, kapitał zagraniczny); aktyw-
ność przedsiębiorstw charakteryzująca działania przedsiębiorstw w zakresie inno-
wacji oraz efekty działalności przedsiębiorstw, szczególnie innowacyjnej (por. m.in. 
Stańczyk, 2015; Hollanders, Es-Sadki, 2014).

Ponadto przedstawiono pogłębiające się opóźnienie rozwoju gospodarczego 
ściany wschodniej na tle reszty kraju, bazując na danych o wielkości PKB.

2.1. Opóźnienie rozwoju gospodarczego ściany wschodniej na tle reszty kraju

Wiodącym wskaźnikiem makroekonomicznym ukazującym skalę rozwoju go-
spodarczego jest PKB w relacji do liczby mieszkańców. Rysunek 1 prezentuje prze-
wagę reszty Polski nad ścianą wschodnią w poziomie wartości PKB. 

Wartości tego wskaźnika opisującego stan gospodarki wskazują, że w kontek-
ście członkostwa w Unii Europejskiej umożliwiającego między innymi pozyski-
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wanie unijnych środków finansowych, wykorzystanie nowych szanse rozwoju nie 
osiągnięto na wschodzie Polski wyższego wzrostu gospodarczego. Dystans ściany 
wschodniej do reszty kraju ulegał stopniowemu zwiększeniu, a więc na poziomie 
krajowym zachodził proces dywergencji.

Wkład województw ściany wschodniej w wartość PKB w skali całego kraju 
wyniósł 12,6% w 2013 roku, podczas gdy w 2014 roku – 13,0%. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca ściany wschodniej produkt krajowy brutto kształtował się na 
poziomie o 14,9 tys. zł mniej w 2013 roku, natomiast o 7,8 tys. zł mniej w 2004 roku.

Rysunek 1. PKBw przeliczeniu na jednego mieszkańca w wersji I ściany wschodniej  
na tle reszty kraju w latach 2004–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej  
Banku Danych Lokalnych GUS (http://www.stat.gov.pl/).

2.2. Wskaźniki charakteryzujące warunki podstawowe (aktywa regionalne) 
sprzyjające rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności regionu

Do przedstawienia warunków podstawowych (aktyw regionalnych) pod uwagę 
wzięto następujące wskaźniki charakteryzujące zasoby ludzkie dla nauki i techniki, 
działalność badawczo-rozwojową oraz kapitał zagraniczny:

a) udział osób z wykształceniem wyższym i zatrudnionych w zawodach zwią-
zanych z nauką i techniką w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo (Y1);
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b) uczestników studiów doktoranckich na 10 tys. ludności w wieku 15 lat 
i więcej (Y2);

c) absolwentów studiów wyższych kierunków kształcenia N+T3 na 10 tys. 
ludności (Y3);

d) jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R) w przelicze-
niu na 100 tys. mieszkańców (Y4);

e) nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca (Y5);

f) kapitał zagraniczny podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (Y6);

g) środki pozyskane z zagranicy (w formie bezzwrotnej) w % nakładów na 
działalność innowacyjną w przemyśle (Y7).

W rozwoju innowacyjnej gospodarki szczególne znaczenie odgrywają zasoby 
ludzkie, a zwłaszcza te, które ze względu na posiadane wykształcenie, kwalifikacje 
zajmują się lub potencjalnie mogą zająć się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, 
upowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej (por. wskaźnik Y1).

O poziomie napływu do zasobów ludzkich dla nauki i techniki świadczą wy-
mienione wskaźniki Y2 i Y3 z zakresu funkcjonowania szkolnictwa wyższego.

Poziom tych wskaźników jest nieco niższy dla ściany wschodniej w porówna-
niu z jego wartością dla reszty Polski. Przewagę reszty kraju podkreśla także tempo 
wzrostu wskaźników reprezentowane przez współczynnik kierunkowy trendu, który 
jest znacznie wyższy dla reszty kraju niż dla ściany wschodniej (por. tabela 1).

Ważnym determinantem procesu innowacyjnego jest działalność badawczo-
-rozwojowa obejmująca pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu 
zwiększenia zasobów wiedzy (w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie), 
a także w celu wykorzystania tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań4.

Ściana wschodnia charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem rozwoju 
sektora nauki, o czym świadczą wartości wskaźników Y4 i Y5. Trendy liniowe na rysunku 
2 prezentują przewagę reszty Polski nad ścianą wschodnią zarówno w poziomie wartości 
wskaźnika charakteryzującego poziom finansowego wspierania badań naukowych, jak 
i tempa jego wzrostu w badanym okresie (analogiczna sytuacja miała miejsce dla wskaź-
nika charakteryzującego poziom wyposażenia regionu w jednostki B+R – por. tabela 1).

3  Kierunki N+T obejmują: nauki biologiczne, nauki fizyczne, matematykę i statystykę, kompu-
teryzację, inżynierię i technikę, produkcję i przetwórstwo, architekturę i budownictwo.

4  Por. m.in. definicje podstawowych pojęć w publikacjach GUS i US Szczecin: Nauka i technika 
w 2013 r. (2014) i Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012 (2013).
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Rysunek 2. Udział osób z wykształceniem wyższym i zatrudnionych w zawodach 
związanych z nauką i techniką w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo (Y1) 

oraz nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową (B+R) na jednego 
mieszkańca(Y5) w wersji I ściany wschodniej na tle reszty kraju

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Eurostatu  

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu), danych z publikacji Nauka i technika… (2010, 2013)  
oraz ze strony internetowej Banku Danych Lokalnych GUS (http://www.stat.gov.pl/).

O zdecydowanie słabszym pozyskaniu dla ściany wschodniej zagranicznego 
kapitału, który jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego (może sprzyjać 
tworzeniu nowych miejsc pracy, być źródłem wiedzy i innowacji), świadczy kształ-
towanie się wartości wskaźnika Y6. Pogorszenie sytuacji w zakresie inwestycji za-
granicznych na ścianie wschodniej podkreśla także tempo wzrostu wskaźnika re-
prezentowanego przez współczynnik kierunkowy trendu – pięciokrotnie niższy dla 
ściany wschodniej niż dla reszty Polski (por. rysunek 3).

Do czynników sprzyjających innowacyjności gospodarki, wymienianych 
w wielu europejskich i polskich dokumentach strategicznych, zalicza się możliwo-
ści pozyskania środków finansowych na działalność innowacyjną, w szczególno-
ści funduszy zagranicznych w formie bezzwrotnej. W okresie członkostwa w Unii 
Europejskiej umożliwiającego między innymi pozyskiwanie unijnych środków fi-
nansowych zwiększyło się znaczenie finansowania działalności innowacyjnej firm 
z funduszy zagranicznych, zwłaszcza z funduszy Unii – zaletą tego typu finansowania 
była możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej.

Kształtowanie się udziału środków pozyskanych z zagranicy (w formie bez-
zwrotnej) w ogólnej wartości nakładów poniesionych przez przedsiębiorców prze-
mysłowych na działalność innowacyjną (Y7) prezentuje rysunek 3.
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Rysunek 3. Kapitał zagraniczny podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (Y6) oraz środki pozyskane z zagranicy (w formie bezzwrotnej) w % nakładów 
na działalność innowacyjną w przemyśle (Y7) w wersji I ściany wschodniej na tle reszty kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej  
Banku Danych Lokalnych GUS (http://www.stat.gov.pl/).

W przypadku tego wskaźnika, odmiennie niż w przypadku wcześniej prezen-
towanych, otrzymano, że na obszarze ściany wschodniej w analizowanym okresie 
2004–2013 nakłady na działalność innowacyjną w większym stopniu finansowane 
były z funduszy zagranicznych (w tym funduszy Unii Europejskiej) niż na pozosta-
łym obszarze kraju.

W badanym okresie stwierdzono znaczny wzrost nakładów pochodzących ze 
środków zagranicznych – od 1,7 do 15,5% (wobec reszty kraju – od 1,0 do 8,3%). 
Jakkolwiek warto mieć na uwadze fakt, że fundusze europejskie stały się istotnym 
wsparciem dla wielu obszarów polskiej gospodarki, to w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzących działalność innowacyjną głównym źródłem finansowania były środki 
własne przedsiębiorstw prowadzących tę działalność.
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2.3. Wskaźniki podkreślające niski poziom aktywności i przedsiębiorczości 
podmiotów gospodarczych ściany wschodniej na tle reszty Polski

Niski poziom aktywności i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych 
ściany wschodniej na tle reszty Polski zilustrowano następującymi wskaźnikami:

a) podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON  
na 10 tys. mieszkańców (Y8);

b) podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 100 tys. mieszkańców (Y9);
c) nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca (Y10).
O niższym poziomie przedsiębiorczości regionalnej na obszarze ściany wschod-

niej świadczą wskaźniki Y8 i Y9. W przypadku tych wybranych cech ściana wschod-
nia również wykazuje niższy poziom i niższe tempo wzrostu.

Aktywność przedsiębiorstw, w szczególności wysiłki i podjęte działania w za-
kresie innowacji, opisano wskaźnikiem Y10. Przedsiębiorstwa ze ściany wschodniej 
dysponowały w przeliczeniu na jednego mieszkańca mniejszym budżetem na innowa-
cje niż w pozostałych regionach Polski. Na przestrzeni lat 2004–2011 zaobserwowano 
zwiększenie dysproporcji między ścianą wschodnią a resztą kraju pomimo znacznie 
większego poziomu wsparcia finansowego w postaci środków zagranicznych.

2.4. Wskaźniki podkreślające niski poziom efektów działalności podmiotów 
gospodarczych ze ściany wschodniej na tle reszty Polski

Niski poziom efektów działalności podmiotów gospodarczych ze ściany 
wschodniej na tle reszty Polski szczególnie podkreślają następujące wskaźniki:

a) zgłoszone wynalazki do opatentowania na 1 mln mieszkańców (Y11);
b) udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych wprowadzonych 

na rynek w przychodach ze sprzedaży produktów ogółem w przemyśle (Y12);
c) przychody z całokształtu działalności podmiotów z kapitałem zagranicz-

nym w przeliczeniu na jednego mieszkańca (Y13);
d) pracujący w przetwórstwie przemysłowym w sektorze o wysokim stopniu 

zaawansowania techniki oraz w usługach o intensywnym udziale wiedzy 
w przeliczeniu na 1000 pracujących (Y14).

Z punktu widzenia polityki innowacyjnej szczególnie ważny jest transfer wiedzy 
(opisany wskaźnikiem Y11) oraz efektywność działalności innowacyjnej w kontekście 
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korzyści dla gospodarki, czyli zdolność przedsiębiorstw do przenoszenia poniesio-
nych nakładów na wymierne efekty (opisana m.in. wskaźnikami Y12 i Y13).

W zakresie rozmieszczenia przestrzennego liczby zgłoszeń wynalazków 
w relacji do liczby ludności widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie regionalne 
(Y11), w tym szczególnie wyraźna jest zdecydowanie gorsza sytuacja województw 
ściany wschodniej (por. tabela 1).

Tabela 1. Wartości współczynników kierunkowych trendów analizowanych wskaźników 

Region Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

S 0,67 0,26 1,08 0,37 22,34 55,77 1,51 8,65 0,64 12,35 6,16 –0,78 0,46 0,40

R 0,83 0,40 1,41 0,65 30,55 275,15 0,95 13,25 3,70 36,00 8,75 –0,70 1,99 0,56

S – ściana wschodnia, R – reszta kraju.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ze strony internetowej Eurostatu  
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) oraz ze strony internetowej Banku Danych Lokalnych GUS 

(http://www.stat.gov.pl/) i danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

O gospodarczych efektach działalności (w szczególności innowacyjnej) 
świadczą wskaźniki wskazujące na udział wprowadzonych (sprzedanych) inno-
wacji na ogólną wartość sprzedaży (Y12) oraz wskazujące na wpływ innowacji na 
poziom zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy i przemyśle wysokiej tech-
niki, to jest dziedzinach utożsamianych z dużą intensywnością prac badawczo- 
-rozwojowych (Y14), także charakteryzujące poziom przychodów podmiotów gospo-
darczych, w szczególności podmiotów z kapitałem zagranicznym (Y13).

Przedsiębiorstwa, które decydują się na podjęcie działalności innowacyjnej, 
czynią to z myślą o osiągnięciu konkretnych efektów, między innymi wzrostu przy-
chodów ze sprzedaży, dlatego warto szczególnie zwrócić uwagę na wskaźnik Y12, 
który stanowi ważną informację o wpływie innowacji produktowych na ogólną 
strukturę przychodów. Dane prezentowane na rysunku 4 wskazują na niski poziom 
efektywności działalności innowacyjnej w przemyśle, zwłaszcza na wschodzie kraju.

Ponadto odmiennie niż w przypadku pozostałych wskaźników obserwuje się 
tendencję spadkową. Zarówno na obszarze ściany wschodniej, jak i w skali całego 
kraju nastąpiło pogorszenie sytuacji pod względem wpływu sprzedaży innowacji 
produktowych na ogólną strukturę przychodów i poziom innowacyjności przedsię-
biorstwa, przy czym w nieco większym stopniu na ścianie wschodniej niż w pozo-
stałych częściach kraju.
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Rysunek 4. Udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych wprowadzonych 
na rynek w przychodach ze sprzedaży produktów ogółem (Y12) oraz przychody 

z całokształtu działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym  
na jednego mieszkańca (Y13) w wersji I ściany wschodniej na tle reszty kraju

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej  
Banku Danych Lokalnych GUS (http://www.stat.gov.pl/).

Jedną z głównych determinant konkurencyjności i innowacyjności gospodar-
ki regionu jest zdolność do absorpcji wiedzy, nowych technologii i technik. Stąd 
też sektor wysokiej techniki z uwagi na wysoką intensywność prac badawczych 
i rozwojowych jest szczególnym sektorem, którego analiza umożliwia określenie 
poziomu konkurencyjności oraz zdolności gospodarki do absorpcji rezultatów prac 
dziedzin nauki i techniki, w tym wyników działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw. Z uwagi na zmiany metodologiczne w klasyfikacji działalności gospodar-
czej według stopnia zaawansowania techniki ujęto tylko dane od 2008 roku. Na 
podstawie danych z ostatnich kilku lat województwa wschodnie na tle reszty kraju 
charakteryzowały się zdecydowanie niższą intensywnością wykorzystania wiedzy 
– odsetek pracujących w działach przemysłu zaliczanych do wysokiej techniki oraz 
usług o intensywnym udziale wiedzy kształtował się na niższym poziomie.

Szczególnie znacząca dysproporcja między ścianą wschodnią a resztą kraju 
widoczna jest na rysunku 4. Podmioty z kapitałem zagranicznym wypracowują tam 
na jednego mieszkańca zdecydowanie mniej, niż robi się to na pozostałym obsza-
rze Polski. Pogłębiający się dystans do reszty kraju podkreśla także tempo wzrostu 
wskaźnika reprezentowane przez współczynnik kierunkowy trendu – znacznie 
niższy dla ściany wschodniej niż dla reszty Polski.



131stanisława bartOsiewicz, elżbieta stańczyk

wybrane aspekty sytuacji spOłecznO-gOspOdarczej ściany wschOdniej w pOrównaniu z resztą pOlski w latach 2004–2013. część trzecia  

Podsumowanie

Przedstawiona hipoteza robocza Polityka spójności regionów Polski nie przeja-
wia na razie pozytywnych efektów została potwierdzona porównawczym badaniem 
zagadnień innowacyjności.

W kontekście członkostwa w Unii Europejskiej oraz wsparcia w postaci 
Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 ściana wschodnia nie stała się 
regionem doganiającym resztę kraju. Pomimo większego poziomu publicznego 
wsparcia oraz dofinansowania ze środków zagranicznych w sferę działalności in-
nowacyjnej nadal słabsze wyposażenie województw wschodniej Polski w kluczowe 
regionalne aktywa: potencjał technologiczny i innowacyjny, kapitał zagraniczny, 
jakość zasobów pracy skutkowało słabszymi wynikami gospodarczymi.

Być może na efekty działań programu Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 
z założenia umożliwiających nadrobienie zapóźnień i zdynamizowanie rozwoju tego 
regionu trzeba jeszcze poczekać.
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SOME aSPECTS OFThE SOCIO-ECONOMIC EaSTERN WaLL COMPaRED  
WITh ThE REST OF POLaND IN 2004–2013. PaRT ThREE

abstract

In this paper verified the hypothesis of the absence of the positive effects of cohesion 
policy as regards the characteristics of innovation eastern wall compared with the rest of Poland.

The study included an analysis of the three basic aspects of innovation: the enablers, 
giving the possibility of the development of innovation (e.g. human resources for science and 
technology, foreign capital); enterprises activities, which is characteristic for the activities of 
enterprises in terms of innovation, as well as outputs of innovative activity.

The analysis showed that both the level and pace of socio-economic indicators of in-
novation measured for the east wall in the time period 2004–2013 are less potent than the 
rest of Poland.

Translated by Elżbieta Stańczyk

Keywords: Eastern wall and the rest of Poland, policy of cohesion, industrial enterprises, 
level and rate of growth of selected characteristics.
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ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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BaDaNIE kOINTEgRaCjI WYBRaNYCh ZMIENNYCh EkONOMICZNO- 
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Streszczenie

W artykule zbadano występowanie kointegracji wśród podstawowych zmiennych 
opisujących gospodarkę województwa zachodniopomorskiego od początku 1998 roku do 
czerwca 2015 roku. Analizowane zmienne dotyczyły między innymi rynku pracy, wartości 
produkcji sprzedanej, handlu i portów morskich. W przypadku występowania kointegracji 
zaprezentowano również wyniki oszacowań równań kointegrujących. Wykorzystane dane 
pochodziły z Biuletynów Statystycznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Słowa kluczowe: kointegracja, relacje długookresowe, badania regionalne

Wstęp

Badanie przedstawione w artykule wpisuje się w nurt badań regionalnych. 
W XXI wieku z jednej strony obserwuje się postępujący proces globalizacji, a z drugiej 
wzmacnianie, zwłaszcza w zakresie gospodarki, powiązań wewnątrzregionalnych.

Celem badania jest poszukiwanie kointegracji1 wybranych zmiennych opi-
sujących gospodarkę województwa zachodniopomorskiego w okresie od stycznia 
1998 roku do czerwca 2015 roku, czyli od czasu wprowadzenia podziału Polski na 

* Adres e-mail: barbara.batog@wneiz.pl.
1  W pracach (Batóg, 2011) oraz (Batóg, 2013) badano kointegrację dla tej samej zmiennej,  

ale dla różnych obiektów oraz na różnych poziomach agregacji.
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16 woje wództw. W okresie tym zachodziły znaczące zmiany zarówno w rozwoju 
Polski, jak i województw. Spowolnienie gospodarcze wystąpiło w 2002 roku, na-
stępnie miał miejsce wzrost gospodarczy aż do kryzysu w 2008 roku, a po nim 
i związanym z nim spadkiem tempa rozwoju powolne odbudowywanie korzystnych 
trendów. Stosując badanie kointegracji, można stwierdzić, czy w województwie za-
chodniopomorskim w badanym okresie występowały trwałe relacji długookresowe 
pomiędzy zmiennymi ekonomiczno-finansowymi.

Analizie zostały poddane następujące zmienne:
 – stopa bezrobocia w %,
 – liczba bezrobotnych,
 – liczba ofert pracy w ciągu miesiąca,
 – liczba ofert pracy – stan w końcu okresu,
 – liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw,
 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł,
 – produkcja sprzedana przemysłu w mln zł,
 – produkcja sprzedana budownictwa w mln zł,
 – obroty ładunkowe w portach morskich w tys. ton,
 – międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich,
 – sprzedaż detaliczna w mln zł,
 – liczba mieszkań oddanych do użytkowania,
 – liczba podmiotów gospodarki narodowej.

Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych w postaci miesięcznych 
szeregów czasowych pochodzących z Biuletynów Statystycznych Województwa 
Zachodniopomorskiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Ostatnia obserwacja 
dla wszystkich szeregów czasowych pochodziła z czerwca 2015 roku. Natomiast po-
czątki tych szeregów były rozciągnięte w czasie – najdłuższe zaczynały się w stycz-
niu 1998 roku, a najkrótsze w styczniu 2008 roku.

1. Charakterystyka wykorzystanych metod

Kointegracja dwóch procesów stochastycznych może być definiowana w nastę-
pujący sposób (Engle, Granger, 1987; Kusideł, 2001; Osińska, 2007; Majsterek, 2008):

Dwa procesy Xt i Yt są skointegrowane stopnia (d, b), (Xt, Yt ~ CI(d, b), d ≥ b > 0), 
jeżeli:

a) stopień zintegrowania d obydwu procesów jest taki sam;
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b) istnieje kombinacja liniowa tych procesów ut = α1 Xt + α2 Yt, która jest zin-
tegrowana stopnia d–b.

Dla przypadku d = b = 1 kointegracja oznacza, że obydwa procesy Xt i Yt są 
zintegrowane stopnia 1 oraz istnieją takie α1 i α2, dla których kombinacja liniowa 
ut = α1 Xt + α2 Yt jest zintegrowana stopnia 0, czyli odchylenia od równowagi długo-
okresowej są stacjonarne.

Dla dwóch procesów Xt i Yt zachodzi:
a) jeżeli Xt ~ I(1) i Yt ~ I(0), to ut ~ I(1) i procesy nie są skointegrowane;
b) jeżeli Xt ~ I(0) i Yt ~ I(1), to ut ~ I(1) i procesy nie są skointegrowane;
c) jeżeli Xt ~ I(1) i Yt ~ I(1), to: gdy ut ~ I(1) to procesy nie są skointegrowane, 

gdy ut ~ I(0) to procesy są skointegrowane;
d) jeżeli Xt ~ I(0) i Yt ~ I(0), to ut ~ I(0) i procesy nie są skointegrowane.
Do testowania stopnia integracji szeregów czasowych wykorzystuje się testy 

pierwiastka jednostkowego. W badaniu wykorzystano test Dickeya-Fullera (Dickey, 
Fuller, 1979; Osińska, 2006). W tym teście zakłada się, że model szeregu czasowego 
może być przedstawiony za pomocą równania (1).

         ttt yy ερ += −1  (1)

Model (1) może być również zapisany równaniem (2).

         ttt yy εδ +=∆ −1
 (2)

gdzie 1−= ρδ .
Hipotezy zerowa i alternatywna mają postać:

           00 =δ:H ,

           01 <δ:H .
Statystyka testowa DF wyraża się wzorem (3).

          
 (3)

gdzie:
δ̂  – ocena parametru δ,

)ˆ(s δ  – błąd szacunku parametru δ.
Statystyka DF ma rozkład Dickeya-Fullera, który jest rozkładem lewostronnie 

asymetrycznym. W tym teście hipoteza zerowa zakłada występowanie pierwiastka 
jednostkowego, a zatem odrzucenie hipotezy zerowej (wartość statystyki t z próby 
jest mniejsza niż dolna wartość krytyczna) świadczy o zintegrowaniu szeregu 
w stopniu 0 (szereg jest stacjonarny), a pierwiastek jednostkowy nie występuje. Brak 
podstaw do odrzucenia tej hipotezy oznacza, że proces jest I(1). 
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Kointegracja występuje, jeżeli każdy z szeregów czasowych Xt i Yt jest zintegro-
wany stopnia 1 (I(1)), to znaczy hipoteza zerowa o pierwiastku jednostkowym nie jest 
odrzucana, oraz reszty ut z równania kointegrującego nie są zintegrowane stopnia I(1), 
to znaczy hipoteza zerowa o pierwiastku jednostkowym jest odrzucana (Lutkepohl, 
2005; Osińska, 2007; Maddala, 2006; Kufel, 2007; Dolado, Gonzalo, Marmol, 2003; 
Hayashi 2000; Phillips, Xiao, 1999; Staszewska-Bystrova, 2009; Syczewska, 1999).

Testowanie kointegracji przeprowadzono z wykorzystaniem programu GRETL. 
Badanie kointegracji dwóch zmiennych w tym programie składa się z następujących 
etapów:

 – test na pierwiastek jednostkowy dla pierwszej zmiennej,
 – test na pierwiastek jednostkowy dla drugiej zmiennej,
 – dla zmiennych zintegrowanych oszacowanie równania kointegrującego,
 – badanie istotności ocen parametrów równania kointegrującego,
 – wyznaczenie reszt równania kointegrującego,
 – test na pierwiastek jednostkowy dla reszt równania kointegrującego.

2. Wyniki badań empirycznych

Testowanie kointegracji przeprowadzono najpierw dla par analizowanych 
zmiennych w dwóch grupach. Pierwszą tworzyły zmienne charakteryzujące się wy-
stępowaniem sezonowości, a drugą zmienne, które nie charakteryzowały się wystę-
powaniem sezonowości. Następnie do grupy zmiennych bez sezonowości dołączono 
zmienną przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
ze względu na jej małą zmienność pomimo dodatniego odchylenia we wszystkich 
grudniach. Dla każdej pary zmiennych możliwe było rozpatrywanie szeregów cza-
sowych o różnej długości – za każdym razem ostatnia obserwacja była z czerwca 
2015 roku, natomiast pierwsza pochodziła ze stycznia każdego roku rozpatrywanego 
okresu wspólnego dla danej pary zmiennych.

Okazało się, że wśród analizowanych zmiennych znalazły się zmienne skointe-
growane. Pięć z analizowanych zmiennych przeszło pomyślnie etapy postępowania 
w procesie badania kointegracji. Zmienne te były skointegrowane (parami) w okresie 
od stycznia 2010 roku do czerwca 2015 roku. Każda z nich była zintegrowana stopnia 1  
(wynik testu DF). Skointegrowane (parami) zmienne to:

 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w zł (Z1),
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 – produkcja sprzedana przemysłu w mln zł (Z2),
 – obroty ładunkowe w portach morskich w tys. ton (Z3),
 – sprzedaż detaliczna w mln zł (Z4),
 – liczba podmiotów gospodarki narodowej (Z5).

Na rysunkach 1–5 zaprezentowano wykresy powyższych zmiennych, a w tabeli 1  
zamieszczono wyniki oszacowań równań kointegrujacych.

Rysunek 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w województwie zachodniopomorskim od stycznia 2010 roku do czerwca 2015 roku [zł]

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Rysunek 2. Produkcja sprzedana przemysłu w województwie zachodniopomorskim  
od stycznia 2010 roku do czerwca 2015 roku [mln zł]

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
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Rysunek 3. Obroty ładunkowe w portach morskich w województwie zachodniopomorskim 
od stycznia 2010 roku do czerwca 2015 roku [tys. ton]

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Rysunek 4. Sprzedaż detaliczna w województwie zachodniopomorskim  
od stycznia 2010 roku do czerwca 2015 roku [mln zł]

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Rysunek 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie 
zachodniopomorskim od stycznia 2010 roku do czerwca 2015 roku

Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
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Tabela 1. Wyniki oszacowań równań kointegrujacych

Zmienna Yt Zmienna Xt Współczynnik Błąd 
standardowy t Studenta Wartość p R2 DW

Z1 Z2 1,2941 0,0148 87,27 0,000 0,992 1,167

Z1 Z3 1,8466 0,0227 81,17 0,000 0,990 1,853

Z1 Z4 3,6842 0,0334 110,3 0,000 0,995 1,795

Z1 Z5 1,4153 0,0231 61,31 0,000 0,983 1,183

Z2 Z3 2,8276 0,0352 80,34 0,000 0,990 1,032

Z2 Z4 1,9788 0,0269 73,46 0,000 0,988 1,922

Z2 Z5 0,0153 0,0001 120,4 0,000 0,996 1,449

Z3 Z4 0,0117 0,0002 59,63 0,000 0,982 1,474

Z3 Z5 0,0082 0,0001 82,66 0,000 0,991 1,739

Z4 Z5 0,0041 0,0001 76,31 0,000 0,989 1,369

Źródło: obliczenia własne w programie GRETL.

Oszacowane równania kointegrujące charakteryzują się istotnymi współczyn-
nikami oraz wysokim dopasowaniem. W wyniku przeprowadzonych testów stwier-
dzono występowanie kointegracji pomiędzy wszystkimi parami spośród 5 zmien-
nych. Można zatem mówić o stabilnej długookresowej relacji zmiennych: przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł (Z1), produkcja 
sprzedana przemysłu w mln zł (Z2), obroty ładunkowe w portach morskich w tys. 
ton (Z3), sprzedaż detaliczna w mln zł (Z4), podmioty gospodarki narodowej (Z5). 
Początkowy rok okresu kointegracji jest jednocześnie końcowym rokiem kryzysu, 
stąd występowanie od tego roku stabilnej relacji pomiędzy zmiennymi. Zatem w dal-
szych badaniach równania kointegrujące mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia 
prognoz z zachowaniem oszacowanych relacji długookresowych

Podsumowanie

Pomimo różnego charakteru rozpatrywanych zmiennych oraz różnych obszarów 
gospodarki przez nie opisywanych udało się znaleźć zmienne, które charakteryzowa-
ły się kointegracją, oraz wspólny dla nich okres kointegracji. Okres ten miał długość 
5,5 roku, zatem można mówić o występowaniu stabilnych relacji długookresowych. 
W obecnych badaniu poszukiwano kointegracji wśród zmiennych w tych samych okre-
sach (równolegle). W następnych badaniach tego typu poszukiwania można byłoby prze-
prowadzić dla danych w postaci opóźnionych względem siebie szeregów czasowych.
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aNaLYSIS OF COINTEgRaTION OF SOME ECONOMIC aND FINaNCIaL VaRIaBLES  
IN ZaChODNIOPOMORSkIE VOIVODShIP

abstract

In the paper Author explored occurrence of cointegration among essential variables 
characterising economy of Zachodniopomorskie voivodship from the beginning of 1998 
to the half of 2015. The examined variables concerned (among other) labour market, sold 
production, trade and seaports. For cointegrated variables the estimated cointegration rela-
tions were also presented. The data come from Statistical Bulletins of Zachodniopomorskie 
Voivodship.

Translated by Barbara Batóg

Keywords: cointegration, long-term relationships, regional analysis
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.
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produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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WPłYW kRYZYSu gOSPODaRCZEgO Na SYTuaCjĘ EkONOMICZNO- 
-FINaNSOWą PRZEDSIĘBIORSTW: ujĘCIE REgIONaLNE

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu światowego kryzysu gospodarcze-
go, który rozpoczął się w 2007 roku, na sytuację ekonomiczno-finansową polskich przedsię-
biorstw. Analiza przeprowadzona została w ujęciu regionalnym w latach 2006–2013. Ocenę 
efektów wpływu zjawisk kryzysowych oparto na obserwacji zmian kształtowania się dwóch 
podstawowych zmiennych – przychodów ze sprzedaży i liczby pracujących – charakteryzu-
jących przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Stosowana metoda ba-
dawcza nawiązuje do propozycji oceny przewagi konkurencyjnej znanej jako metoda BCG, 
w przypadku której zamiast zmian liczby pracujących rozpatrywane są wartości udziałów 
w rynku. W celu określenia podokresów korzystnej i niekorzystnej koniunktury gospo-
darczej wykorzystano Syntetyczny Wskaźnik Koniunktury Gospodarczej SI publikowany 
przez GUS oraz Wskaźnik Odczuć Ekonomicznych (Economic Sentiment Indicator – ESI) 
opracowany przez Eurostat1. Celem dodatkowym była analiza stabilności zmian sytuacji  
ekonomiczno-finansowej polskich przedsiębiorstw w badanym okresie oraz określenie 
stopnia podobieństwa województw pod względem tych zmian. Uzyskane wyniki wskazują 
na silny wpływ spowolnienia gospodarczego na sytuację ekonomiczną polskich przedsię-
biorstw oraz wysoki stopień regionalnego zróżnicowania tego zjawiska.

Słowa kluczowe: sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw, analizy regionalne, wpływ kry-
zysu gospodarczego

* Adres e-mail: batog@wneiz.pl.
1  Zob. również wskaźnik koniunktury gospodarczej zaprezentowany w pracy (Batóg, 2009).
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Wstęp

W badaniach dotyczących oceny wpływu kryzysów gospodarczych na sytu-
ację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw rozważane są najczęściej następujące 
czynniki (tzw. kanały wpływu) (Strategie przedsiębiorstw…, 2011, s. 6–7): spadek 
popytu na produkty i usługi wywołany niższą siłą nabywczą konsumentów z tytułu 
niższych lub w skrajnym przypadku braku dochodów, powodujący wzrost zapasów 
i spadek przychodów; wzrost kosztu kapitału obcego i utrudnienia w dostępie do 
finansowania zewnętrznego, co powoduje zaburzenia w bieżącej działalności firm 
oraz spadek inwestycji; pojawianie się zatorów płatniczych i wzrost poziomu zadłu-
żenia przedsiębiorstw; zmniejszenie się eksportu wywołane redukcją popytu zagra-
nicznego, skutkujące spadkiem przychodów ze sprzedaży; ograniczanie nakładów 
na rozwój i kreowanie nowych przedsięwzięć; spadek zysków będący wynikiem 
obniżania cen produktów i usług oraz zmniejszających się marży zysku, jak również 
zmiany postrzegania perspektyw rozwoju firmy skutkujące zmianami ich strategii 
rozwoju (Orłowski, 2009).

Negatywne efekty spowolnienia gospodarczego, a tym bardziej recesji, po-
wodują często zmiany dotychczasowej polityki gospodarczej. Przykładem takiego 
powiązania może być między innymi przyjęta w Luksemburgu w lipcu 2008 roku 
ustawa o rozwoju gospodarczym niektórych regionów, która przewidywała stosowa-
nie pomocy regionalnej polegającej głównie na dotacjach, dopłatach do oprocento-
wania, a także pomocy dla nowych MŚP. W 2009 roku podjęto kolejne kroki w celu 
poprawy aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, przyjmując ustawę o wsparciu 
działalności badawczo-rozwojowej oraz ogłaszając projekt planu orientacji sektoro-
wej dla stref działalności gospodarczej (Yuill, McMaster, Mirwaldt, 2009; Davies, 
Kah, Woods, 2010; Miszczak, 2010).

Stwierdzenie, że w okresach dekoniunktury gospodarczej pogorszeniu ulega 
sytuacja ekonomiczno-finansowa firm, nie wymaga przeprowadzania skompliko-
wanych analiz i zostało już wielokrotnie udowodnione. Pojawia się jednak pytanie, 
czy efekty wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczno-finansową pol-
skich przedsiębiorstw charakteryzują się zróżnicowaniem regionalnym. Determinuje 
ono podstawowy cel przeprowadzonego badania, którym jest weryfikacja hipotezy, 
według której zróżnicowanie to miało miejsce w okresie ostatniego spowolnienia 
gospodarczego.
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1. Przegląd dotychczasowych badań

Od drugiej połowy 2007 roku w krajach europejskich obserwujemy skutki 
kryzysu gospodarczego wywołanego na amerykańskim rynku kredytów hipotecz-
nych. Najsilniejsze spowolnienie gospodarcze miało miejsce w roku 2008, osiągając 
apogeum pod koniec I kwartału 2009 roku. Następnie obserwowana była poprawa 
koniunktury gospodarczej do końca połowy 2011 roku oraz druga fala kryzysowa, 
która trwała praktycznie do końca 2012 roku. Aczkolwiek w całym tym okresie 
odczucia producentów i konsumentów w Polsce były zgodne co do kierunku zmian, 
to jednak w wybranych podokresach bardziej optymistyczne lub pesymistyczne 
w porównaniu do wszystkich krajów Unii Europejskiej (zob. rysunki 1–2)1. Na wy-
stępowanie podobnych prawidłowości polegających na wysokim zróżnicowaniu stóp 
wzrostu gospodarczego w okresach kryzysów wskazywali między innymi autorzy 
pracy (Hideaki, Kose, Otrok, 2013), którzy za pomocą dynamicznego modelu czyn-
nikowego poddali analizie 106 krajów w latach 1960–2010.

Rysunek 1. Syntetyczny Wskaźnik Koniunktury Gospodarczej SI  
dla Polski w okresie I kw. 2006 – IV kw. 2013

Źródło: GUS.

1  W pracy (Batóg, 2013) przeprowadzono analizę zgodności wahań koniunkturalnych 27 kra-
jów członkowskich Unii Europejskiej w latach 1993–2011, która wskazała na stosunkowo silne ich 
zróżnicowanie.
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Rysunek 2. Wskaźnik Odczuć Ekonomicznych (Economic Sentiment Indicator – ESI)  
dla Polski i Unii Europejskiej w okresie I kw. 2006 – IV kw. 2013

Źródło: Eurostat.

Zainteresowanie wielu autorów oprócz badania zgodności wahań koniunk-
turalnych obserwowanych na poziomie makroekonomicznym skierowane było 
również na wyjaśnienie przyczyn występowania zgodności przebiegu aktywności 
gospodarczej lub jej braku w ujęciu regionalnym. Wskazywano między innymi na 
silny związek między cyklami koniunkturalnymi i natężeniem procesów migracji 
(Larsson, Gaco, Sikström, 2009), uwarunkowania przestrzenne zależności stopnia 
synchronizacji regionalnych cykli koniunkturalnych z poziomem rozwoju regionów 
(Anagnostou, Panteladis, Tsiapa, 2012)2, wzrost synchronizacji regionalnych cykli 
koniunkturalnych wynikający ze wzrostu intensywności handlu zagranicznego oraz 
spadek tego zjawiska w przypadku wyższego zróżnicowania specjalizacji sektorowej 
i silnych wahań kursów walutowych (Tondl, Traistaru-Siedschlag, 2006)3. W pracach 
(Warżała, 2014; Hall, McDermott, 2004; Montoya, Haan, 2007) stwierdzono wystę-
powanie zróżnicowanych efektów wpływu kryzysów gospodarczych na wahania 

2  W analizie dokonanej dla 200 jednostek NUTS II w latach 1980–2009 obserwowano zmiany 
PKB za pomocą filtru Hodricka-Prescotta, metody 3SLS oraz wykorzystując model panelowy VAR.

3  W tym badaniu obejmującym 208 jednostek NUTS II w latach 1989–2002 do analizy wartości 
dodanej brutto zastosowano model wielorównaniowy.
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koniunktury gospodarczej w badanych regionach4, natomiast w pracy (Duran, 2015) 
przedstawione zostały wyniki wskazujące na wzrost stopnia synchronizacji regio-
nalnych cykli koniunkturalnych wynikający z podobieństwa struktury sektorowej, 
wielkości rynku i stopnia urbanizacji.

2. Stosowane metody

Zaproponowana koncepcja badania sytuacji ekonomiczno-finansowej woje-
wództw w czasie opiera się na analizie dynamiki dwóch podstawowych kategorii: 
czynnika produkcji w postaci zatrudnienia mierzonego liczbą pracujących oraz przy-
chodów ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów). Zaproponowana metodo-
logia jest wzorowana na propozycji oceny przewagi konkurencyjnej firmy znanej 
jako metoda BCG, w przypadku której zamiast zmian zatrudnienia rozpatrywane są 
udziały w rynku (Batóg, 1995)5. Przyporządkowanie danego województwa do okre-
ślonej kategorii pozwala nie tylko określić jego atrakcyjność poprzez ocenę pozycji 
w stosunku do innych województw, lecz umożliwia również obserwację zmian sy-
tuacji poszczególnych województw w czasie.

Źródłem danych statystycznych były opracowania Bilansowe wyniki finansowe 
podmiotów gospodarczych wydane przez GUS w latach 2007–2014. Zaprezentowane 
w nich dane dotyczyły jednostek, w których liczba pracujących wynosiła  
10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe lub podatkową księgę przycho-
dów i rozchodów.

W celu określenia stabilności zmian analizowanych zmiennych zastosowano 
miarę zaproponowaną w pracy (Rutkowski, 1980, s. 6) o postaci:

4  R. Warżała stwierdził zróżnicowany wpływu kryzysów gospodarczych na wahania koni-
unktury gospodarczej w polskich województwach w latach 2000–2014, poddając analizie produkcję 
przemysłową i budowlaną za pomocą metody TRAMO/SEATS, filtru Christiano-Fitzgeralda, metody 
Bry-Boschana oraz współczynnika koherencji i korelacji krzyżowej. V.B. Hall i C.J. Mc Dermott, 
badając realny PKB dla 14 regionów Nowej Zelandii w latach 1977–2002 z wykorzystaniem niepa-
rametrycznego współczynnika konkordancji, modelu logitowego oraz metody GMM, sformułowali 
wnioski o występowaniu asymetryczności cykli regionalnych w odniesieniu do zmian aktywności 
gospodarczej dla całej gospodarki oraz zależności stopnia zbieżności regionalnych cykli koniunk-
turalnych w zależności od odległości między regionami. Podobne wnioski, ale odnoszące się do skali 
makroekonomicznej, wskazujące na występowanie „efektu granicy”, sformułowane zostały na pod-
stawie analizy 53 krajów Unii Europejskiej w latach 1975–2005 w pracy (Montoya, Haan, 2007) – por. 
wyniki uzyskane w pracy (Artis, Dreger, Kholodilin, 2009).

5  W pracy (Economic Crisis…, 2014) przeprowadzono analizę odporności regionów Unii Eu-
ropejskiej na kryzys gospodarczy, wykorzystując zatrudnienie i PKB.
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             (1)

gdzie:
i

tr  – indeks łańcuchowy zmiennej dla obiektu i w okresie t (t = 1, 2, …, n),
i
gr  – średnia geometryczna z indeksów rt dla obiektu i.

3. Wyniki empiryczne

Zmiany zatrudnienia i przychodów ze sprzedaży polskich przedsiębiorstw 
w okresie obserwowanego w ostatnich latach spowolnienia gospodarczego miały 
nieco odmienny charakter. Ich poziom zmniejszył się znacząco w latach 2008–2009, 
przy czym tylko w przypadku liczby pracujących odnotowany został ujemny przy-
rost w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych dwóch latach 
obserwowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży, a w latach 2012–2013 ich kolejny 
spadek spowodowany drugą falą kryzysu gospodarczego. Poziom zatrudnienia uległ 
poprawie tylko w 2010 roku, utrzymując się w kolejnych trzech latach na zbliżonym 
poziomie (zob. rysunek 3).

Rysunek 3. Zmiany przychodów ze sprzedaży i liczby pracujących  
w polskich przedsiębiorstwach w latach 2006–2013 [%]
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Analiza zmian obu rozpatrywanych zmiennych łącznie pozwala zauważyć 
silną odmienność kształtowania się długookresowych zmian sytuacji ekonomiczno- 
-finansowej przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Jeżeli przyjmiemy 
rok 2006 za bazowy i obliczymy przyrosty zmiennych o stałej podstawie, to za-
uważymy, że prawie wszystkie województwa charakteryzowały się ujemnymi war-
tościami zmian obu zmiennych w roku 2007 (z wyjątkiem wielkopolskiego), ale 
w kolejnych latach ich „ścieżki rozwoju” były już zróżnicowane. We wszystkich wo-
jewództwach rosły przychody ze sprzedaży, podczas gdy wzrost zatrudnienia odno-
towany został wyłącznie w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, 
mazowieckim i wielkopolskim. Najbardziej skutki kryzysu gospodarczego odczuły 
przedsiębiorstwa w województwach: opolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzy-
skim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Warto przy tym zauważyć, 
że punktem odniesienia (początek układu współrzędnych) w powyższej analizie była 
zmiana zmiennych obserwowana w roku 2013 w stosunku do roku 2006, obliczona 
dla wszystkich podmiotów objętych badaniem (zob. rysunek 4).
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Rysunek 4. Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw  
w wybranych województwach w latach 2006–2013  

(przyrosty względne o stałej podstawie wyrażone w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Obserwacja długookresowych zmian skutków kryzysu gospodarczego w ujęciu 
regionalnym pozwala wyróżnić 4 grupy województw. Pierwszą z nich stanowią wo-
jewództwa: dolnośląskie, lubelskie i wielkopolskie, które z trzeciej ćwiartki awan-
sowały do ćwiartki pierwszej powyższych diagramów. Drugą województwa: mało-
polskie i mazowieckie, które z trzeciej ćwiartki przesunęły się do ćwiartki czwartej. 
Trzecią zaś województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, podkarpackie 
i pomorskie, które zmieniły pozycję z trzeciej ćwiartki na drugą, podczas gdy woje-
wództwa: opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i za-
chodniopomorskie występowały w trzeciej ćwiartce przez cały analizowany okres. 
Ta ostatnia grupa województw charakteryzowała się we wszystkich latach niższymi 
przyrostami lub wyższymi spadkami przychodów i pracujących (zob. rysunek 5)6.

Rysunek 5. Klasyfikacja województw według długookresowych zmian sytuacji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w latach 2006–2013

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

6  Jak wskazywali autorzy pracy (Barnett, Lewis, 1994), tego typu wykresy w połączeniu 
z wykresem obrazującym uporządkowane odległości Mahalanobisa stanowią podstawowe narzędzie 
wykrywania obserwacji nietypowych.
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Kolejną cechą, która opisuje duże różnice w zakresie wpływu pogorszenia ko-
niunktury gospodarczej na sytuację polskich przedsiębiorstw, jest stopień zróżni-
cowania zachodzących zmian badanych zmiennych. Na rysunku 6 zaprezentowano 
to zróżnicowanie dla dwóch wybranych województw: małopolskiego i lubelskiego, 
przy czym zmiany dla tych województw zostały obliczone w stosunku do wszystkich 
podmiotów objętych badaniem dla każdego roku oddzielnie. Wyraźnie widoczne jest 
znacznie większe zróżnicowanie zmian przychodów ze sprzedaży i liczby pracują-
cych dla województwa lubelskiego, zwłaszcza w przypadku tej pierwszej zmiennej.

Rysunek 6. Stopień regionalnego zróżnicowania zmian  
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Powyższa analiza pozwala w pewnym stopniu ocenić odporność gospodarki 
danego województwa na negatywne impulsy pochodzące z otoczenia.

Na rysunku 7 zaprezentowano stabilność zmian obu badanych zmiennych w po-
szczególnych województwach obliczoną w całym rozpatrywanym okresie, która była 
znacznie wyższa w przypadku liczby pracujących.

Rysunek 7. Wskaźnik stabilności zmian przychodów ze sprzedaży i liczby pracujących 
w przedsiębiorstwach w poszczególnych województwach (2006–2013)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Warto przy tym zwrócić uwagę na stosunkowo silne zróżnicowanie zmian 
przychodów dla województwa lubelskiego, które było już zresztą sygnalizowane 
w poprzednich analizach, oraz liczby pracujących dla województwa mazowieckiego.
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Podsumowanie

W latach 2006–2013 polską gospodarkę, podobnie jak pozostałe kraje Unii 
Europejskiej, charakteryzowały gwałtowne zmiany koniunktury gospodarczej. 
Odnosiło się to również do sytuacji gospodarczej badanej w ujęciu regionalnym. 
W analizowanym okresie przebieg zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej przed-
siębiorstw wywołanych skutkami kryzysu gospodarczego w przypadku poszcze-
gólnych polskich województw był silnie zróżnicowany. Najniższy poziom skore-
lowania zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw z pozostałymi 
województwami wykazywały województwa: podkarpackie, lubuskie i pomorskie – 
jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany krótkookresowe, oraz świętokrzyskie, opolskie 
i podlaskie – gdy uwzględnimy zmiany długookresowe. Jednocześnie obserwowana 
była wysoka zgodność zmian kondycji przedsiębiorstw w poszczególnych woje-
wództwach w odniesieniu do całej gospodarki. Wyjątek stanowiły: w przypadku 
zmian krótkookresowych województwo lubuskie, a w przypadku zmian długookre-
sowych województwo świętokrzyskie. W dalszych badaniach uwzględnić można 
inne zmienne charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw, 
takie jak nakłady inwestycyjne, aktywa, zadłużenie, płynność, rentowność, wydaj-
ność pracy, jak również ocenić wpływ takich czynników jak specjalizacja sektoro-
wa. Rozważyć też można wykorzystanie innych metod badawczych, co pozwoliłoby 
zweryfikować hipotezę o odporności uzyskiwanych wyników na stosowanie zróżni-
cowanych metod analizy. Należy jednak przy tym uwzględnić fakt, że w dłuższym 
okresie zmiana poszczególnych zmiennych może być również spowodowana zmianą 
stosowanej technologii oraz zmianą struktury sektorowej gospodarki.
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INFLuENCE OF ECONOMIC CRISIS ON ECONOMIC aND FINaNCIaL  
SITuaTION OF ENTERPRISES – REgIONaL aPPROaCh

abstract

In the paper results of research on influence of world economic crisis on economic and 
financial situation of Polish enterprises were presented. The analysis was conducted with 
use of regional data in 2006–2013. An assessment was based on observation of changes 
of two variables: sales revenues and employment. The sample consisted only firms which 
have employed at least 10 employees. Applied method was similar to the proposition of 
competitive advantage analysis of BCG. Two business cycle indicators: Aggregate Indicator 
of Business Cycle developed by Polish Central Statistical Office and Economic Sentiment 
Indicator elaborated by Eurostat were used for identification of turning points. Additional 
goals of the article were regional analysis of stability and similarity of changes of economic 
and financial situation of enterprises. The results have indicated that there was significant 
negative influence of economic crisis on economic situation of Polish firms and high regional 
diversification of crisis effects.
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Streszczenie
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Wstęp

W ostatnich dekadach w skali ogólnoświatowej, a także w przypadku szeregu 
regionów można zaobserwować znaczący rozwój turystyki. Wzrostowi systematycz-
nie ulegał popyt turystyczny, co bezpośrednio przekładało się na wzrost przycho-
dów generowanych z tego działu gospodarki (Prognozy turystyki…, 2015, Tourism 
Towards…, 2011). W efekcie turystyka dla wielu regionów państw stała się istotnym, 
a nawet kluczowym czynnikiem wzrostu stymulującym rozwój przedsiębiorstw 
i zwiększenie zamożności społeczeństwa. Jednocześnie w ostatnich latach nasileniu 
uległy procesy rywalizacji o zasoby turystów. Na rynku turystycznym konkurują 
państwa, regiony, miasta i przedsiębiorstwa, powoływane są wyspecjalizowane pod-
mioty, takie jak na przykład narodowe i regionalne organizacje turystyczne, których 
zadaniem jest stymulowanie popytu turystycznego. W konsekwencji poszukuje się 
nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, a kwestia konkurencyjności destynacji 
turystycznej w kontekście jej rozwijania i wzmacniania stała się istotnym elementem 
badań ośrodków akademickich (Grabowski, 2008). 

Wielowymiarowość turystyki, jej wieloaspektowość i heterogeniczny charakter 
skłaniają do poszukiwania odpowiednich metod i narzędzi pomiaru dla tej dziedziny 
aktywności społeczno-gospodarczej. Przegląd literatury przedmiotu i obserwacja 
działań licznych instytucji pozwalają stwierdzić, że ocena międzynarodowej konku-
rencyjności sektora turystyki staje się kluczowym zagadnieniem polityki turystycz-
nej. Celem artykułu jest przedstawienie różnych narzędzi oceny konkurencyjności 
w obszarze turystyki. Szczegółowa ich analiza pozwoli na określenie pozycji Polski 
w rankingu konkurencyjności turystycznej.

Na świecie przywiązuje się obecnie dużą wagę do wielowskaźnikowych indeksów 
syntetycznych, rośnie potrzeba posiadania takiej wiedzy przez różne grupy odbiorców. 
Przykładami mogą być tutaj: TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index) opracowa-
ny przez World Economic Forum, służący jako ciągłe narzędzie monitorowania zjawisk 
turystycznych, w którym uwzględnia się około 90 wskaźników, niemiecki wskaźnik 
koniunktury IFO (Ifo Business Climate) publikowany raz w miesiącu przez monachijski 
Instytut Badań nad Gospodarką bądź założenia przyświecające powstaniu VTO (Virtual 
Tourist Observatory) jako sposobowi zbierania informacji o rynku turystycznym, ich 
przetwarzania i upowszechniania w ramach Unii Europejskiej. W Polsce w badaniu stanu 
i zmian w polskiej gospodarce turystycznej wykorzystać można na przykład Indeks 
Koniunktury Turystycznej Vistula opracowany przez Instytut Turystyki Szkoły Głównej 
Turystyki i Rekreacji w Warszawie na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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indeksy kOnkurencyjnOści w Obszarze turystyki na świecie i w pOlsce 

1. Badanie konkurencyjności turystyki na świecie

Najbardziej znanym projektem na świecie w zakresie badania konkurencyj-
ności regionów jest podjęta przez Światowe Forum Gospodarcze (WEF) inicjaty-
wa szacowania syntetycznego indeksu konkurencyjności – The Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TTCI). Od 2007 roku WEF przygotowuje na ten temat raport 
branżowy Travel & Tourism Competitiveness Report. Publikowany w nim indeks 
konkurencyjności odnosi się generalnie do atrakcyjności rynku turystycznego dla 
inwestorów, a nie konsumentów. Autorzy opierają się na dwóch grupach informa-
cji: 1) badaniu opinii ekspertów – liderów organizacji i przedsiębiorstw; 2) danych 
organizacji międzynarodowych (np. Światowa Organizacja Turystyki – UNWTO, 
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – IATA, Bank Światowy) 
oraz firm reprezentujących sektor turystyki (linie lotnicze, firmy wynajmujące samo-
chody). Dodatkowo wykorzystywane są również informacje pochodzące ze źródeł 
krajowych (Dziedzic, Skalska, 2014, s. 135).

Indeks konkurencyjności turystyki budowany jest na bazie 3 podstawowych 
obszarów konkurencyjności i 14 zasadniczych filarów. Obszar pierwszy (subindeks 
I) obejmuje szeroko rozumiany system regulacji prawnych związanych z turystyką. 
Obszar drugi (subindeks II) dotyczy środowiska biznesowego oraz infrastruktury 
turystycznej. Przedmiotem obszaru trzeciego (subindeksu III) są zasoby istotne dla 
rozwoju i funkcjonowania turystyki, do których należą zasoby ludzkie, naturalne 
i kulturalne. W filarach tworzących subindeksy podany jest zbiór zmiennych zwią-
zanych bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem rynku turystycznego. Zdecydowana 
wśród nich przewaga zmiennych ilustrujących zjawiska z zakresu regulacji praw-
nych, polityki turystycznej oraz materialnych i społecznych warunków świadcze-
nia usług turystycznych wskazuje na podażowe podejście do problematyki konku-
rencyjności. Zaletą podziału na subindeksy jest jednak możliwość analizy każdego 
z filarów i wskazania zmiennych, które są mocną stroną danej gospodarki turystycz-
nej, jak i tych, które opóźniają jej rozwój.

Najnowszy The Travel & Tourism Competitiveness Report opublikowany 
w 2014 roku obejmuje 140 krajów, ponad 90% ludności świata i 98% światowego 
PKB. W rankingu z 2013 roku (podobnie jak w 2011 i 2009 r.) pierwsze trzy miejsca 
zajęły odpowiednio: Szwajcaria, Niemcy i Austria. Wysokie miejsca w rankingu ge-
neralnym kraje te zawdzięczają wysokim pozycjom we wszystkich grupach wskaź-
ników (tabela 1). Autorzy koncepcji oraz metodologii tworzenia indeksu konkuren-
cyjności w obszarze turystyki przedstawianego w raportach Światowego Forum 
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Ekonomicznego podkreślają, że opracowany w ramach indeksu ranking krajów jest 
pozytywnie oraz dość wysoko skorelowany zarówno z liczbą przyjazdów turystów, 
jak i z przychodami z turystyki poszczególnych krajów.

Tabela 1. Liderzy w rankingu konkurencyjności turystycznej na świecie  
w wybranych obszarach w 2013 roku

Obszary i filary indeksu I pozycja II pozycja III pozycja

Indeks konkurencyjności 
turystyki Szwajcaria Niemcy Austria

Subindeks I – System regulacyjny turystyki (Szwajcaria, Austria, Islandia)

1. Przepisy prawa 
i regulacje Singapur Nowa Zelandia Hongkong 

2. Ochrona środowiska 
naturalnego Szwecja Szwajcaria Finlandia

3. Bezpieczeństwo 
i ochrona Finlandia Szwajcaria Hongkong

4. Zdrowie i higiena Austria Niemcy Kazachstan

5. Pozycja turystyki Seszele Cypr Mauritius

Subindeks II – Środowisko biznesowe i infrastruktura (Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Hongkong)

6. Infrastruktura 
transportu lotniczego Kanada Stany Zjednoczone Zjednoczone Emiraty Arabskie

7. Infrastruktura 
transportu lądowego Hongkong Singapur Szwajcaria

8. Infrastruktura 
turystyczna

Austria, 
Włochy – Grecja

9. Infrastruktura 
teleinformatyczna (ICT)

Korea 
Południowa Hongkong Szwecja

10. Konkurencyjność 
cenowa w turystyce Iran Brunei Darussalam Gambia

Subindeks III – Zasoby ludzkie, naturalne i kulturowe turystyki (Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka 
Brytania)

11. Zasoby ludzkie Szwajcaria Singapur Islandia

12. Otwartość 
turystyczna Liban Barbados Hongkong

13. Zasoby naturalne Brazylia Australia Stany Zjednoczone

14. Zasoby kulturowe Hiszpania Szwecja Wielka Brytania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Travel & Tourism Competitveness Index,  
lata 2007–2013, WEF.
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Według The Travel & Tourism Competitiveness Report w 2013 roku Polska 
została sklasyfikowana na 42 pozycji, czyli o 7 pozycji wyżej niż dwa lata wcze-
śniej i 14 pozycji wyżej w porównaniu do 2007 roku (tabela 2)1. Najlepiej oceniony 
obszar konkurencyjności dotyczył zasobów ludzkich, naturalnych i kulturowych  
– 32 pozycja w światowym rankingu. Najgorzej natomiast sklasyfikowano nasz kraj 
pod względem środowiska biznesowego i infrastruktury, przyznając mu dopiero  
58 miejsce. Z uwagi na system regulacyjny turystyki Polska zajęła 49 lokatę. Wnikliwa 
analiza konkurencyjności turystycznej Polski wskazuje, że wysoką pozycję mamy 
w obszarach, które są podstawą kluczowych motywów turystyki. W 2013 roku zaję-
liśmy 18 pozycję w skali świata pod względem dziedzictwa kulturowego, 37 miejsce 
pod względem ochrony środowiska naturalnego i 46 z uwagi na infrastrukturę tu-
rystyczną. Zdecydowanie słabsze pozycje zajmuje Polska w obszarach polityki tu-
rystycznej państwa i marketingu turystycznego. Rankingi WEF podkreślają także 
niską świadomość turystyczną (125 pozycja) zarówno na szczeblu decyzyjnym, jak 
i w mentalności społeczeństwa. 

Na przestrzeni lat 2007–2013 znaczącej poprawie uległa pozycja Polski wzglę-
dem subwskaźnika: „System regulacyjny turystyki” (z 63 na 49 miejsce) oraz sub-
wskaźnika „Zasoby ludzkie, naturalne i kulturowe turystyki” (z 60 na 32 Miejsce).

Ze względu na niską pozycję Polski – miejsce 58 – w odniesieniu do sub-
wskaźnika „Otoczenie biznesowe i infrastruktura turystyczna” należy zwrócić 
szczególną uwagę na wpływ infrastruktury transportowej na rozwój sektora tury-
styki. Intensyfikacji powinny ulec działania na rzecz między innymi zwiększenia 
liczby autostrad i połączenia ich w systemie międzynarodowym, poprawy stanu dróg 
tranzytowych, zwiększenia liczby lotnisk lokalnych oraz poprawy stanu dworców 
kolejowych. Ważne jest, aby w dalszym ciągu zmieniać wizerunek kraju, który na 
Zachodzie postrzegany jest jako kraj podwyższonego ryzyka – jeszcze w roku 2009 
Polska zajmowała 91 pozycję pod względem bezpieczeństwa. W tym zakresie obser-
wuje się pozytywne zmiany, gdyż w roku 2013 Polska znalazła się już na 48 pozycji.

1  W tzw. rankingu konkurencyjności turystyki w podziale na regiony Polska zajęła w 2013 r. 
27 miejsce na 42 kraje Europy. Przed Polską znalazły się takie państwa, jak: Chorwacja (23 miejsce 
w rankingu Europa), Węgry (25) Bułgaria (27) oraz sąsiedzi Polski: Niemcy (2) i Czechy (21).
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Tabela 2. Pozycja Polski w rankingu konkurencyjności turystycznej  
w wybranych obszarach

Obszary i filary indeksu 2007 2009 2011 2013
Indeks konkurencyjności turystyki 56 59 49 42

Subindeks I – System regulacyjny turystyki (63, 72, 49, 49)
1. Przepisy prawa i regulacje 66 75 61 84
2. Ochrona środowiska naturalnego 65 63 37 37
3. Bezpieczeństwo i ochrona 71 91 50 48
4. Zdrowie i higiena 89 67 44 35
5. Pozycja turystyki 42 82 98 96

Subindeks II – Środowisko biznesowe i infrastruktura (62, 68, 65, 58)
6. Infrastruktura transportu lotniczego 96 79 88 86
7. Infrastruktura transportu lądowego 46 68 78 66
8. Infrastruktura turystyczna 41 59 52 46
9. Infrastruktura teleinformatyczna (ICT) 43 41 44 41
10. Konkurencyjność cenowa w turystyce 83 105 66 61

Subindeks III – Zasoby ludzkie, naturalne i kulturowe turystyki (60, 29, 30, 32)
11. Zasoby ludzkie 44 56 43 45
12. Otwartość turystyczna 122 107 132 125
13. Zasoby naturalne 19 54 54 66
14. Zasoby kulturowe b.d. 21 17 18

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Travel & Tourism Competitveness Index,  
lata 2007–2013, WEF.

2. Badania konkurencyjności turystyki w unii Europejskiej

Najczęściej odwiedzanym regionem świata jest Europa, którą w 2013 roku od-
wiedziło 52% turystów z innych państw, przy czym 3/4 z nich przyjechało do krajów 
Unii Europejskiej (Raport UNWTO…, 2014). Związane jest to z dużą atrakcyjnością 
turystyczną państw członkowskich Unii Europejskiej mającą swoje źródło w bogatym 
dorobku cywilizacyjno-kulturowym, zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, 
a także wysokim poziomie usług turystycznych (Kurek, Wacławik, 2013, s. 10). 
Pomimo iż udział Europy w przyjazdach turystów zagranicznych ulegnie zmniej-
szeniu z 52% w 2013 roku do 41% w 2030 roku, rola Europy w światowym rynku 
turystycznym była i będzie dominująca. Dlatego też Komisja Europejska prowadzi 
działania w celu utrzymania pozycji lidera na turystycznym rynku. W tym celu 
utworzono Europejskie Wirtualne Obserwatorium Turystyki (VTO). Jest to rodzaj 
platformy internetowej mającej na celu wsparcie koordynacji działań w zakresie 
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europejskiej turystyki. Jego zadaniem jest wspieranie i koordynowanie działalno-
ści badawczej prowadzonej przez różne krajowe ośrodki badawcze oraz dostarcza-
nie danych społeczno-gospodarczych na temat turystyki na poziomie europejskim. 
VTO ma wspierać decydentów i przedsiębiorstwa w opracowaniu lepszych strate-
gii na rzecz poprawy konkurencyjności europejskiego sektora turystyki. Zapewnia 
dostęp do szerokiego zbioru informacji, danych i analiz na temat aktualnych trendów 
w branży turystycznej. VTO składa się z 5 części: 

1. Profile krajów zawierają kluczowe dla Unii Europejskiej i każdego z jej 
państw członkowskich wskaźniki dotyczące turystyki. 

2. Ilustrowane statystyki turystyki to potężne narzędzie do wizualizacji, 
które wyświetla miesięczne i roczne dane dotyczące turystyki w Unii 
Europejskiej. 

3. Badania Eurobarometru ujawniają preferencje i postawy Europejczyków 
wobec turystyki. Oferują dane na temat aktualnej sytuacji i perspektyw  
na nadchodzący rok.

4. Badania i raporty – ta sekcja oferuje dostęp do wszystkich istotnych 
publikacji Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości oraz MŚP, Komisji Europejskiej, jak również do szero-
kiej gamy prac opublikowanych przez inne instytucje, organizacje między-
narodowe, państwa członkowskie i środowiska akademickie.

5. Inne źródła danych [Eurostat, Komitet Turystyka w OECD, Światowa 
Organizacja Turystyki, inne organizacje i stowarzyszenia podające in-
formacje dotyczące sektora turystycznego: Komisja Europejska Podróże, 
Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC), TourMis – system informacji 
dla menedżerów turystyki itp.] – użyteczny zbiór linków do różnych orga-
nizacji, które zbierają informacje na temat sektora turystycznego w Europie 
i na świecie. 

3. Badania konkurencyjności turystyki w Polsce

Jedną z przesłanek stworzenia wielowskaźnikowego indeksu stanu i zmian 
w polskiej gospodarce turystycznej, tak zwanego Indeksu Koniunktury Turystycznej 
Vistula (VIKT), był brak odpowiednio syntetycznej i rzetelnej informacji o sytu-
acji na polskim rynku turystycznym. Sprawne funkcjonowanie na tym rynku, efek-
tywne zarządzanie i lepszy przepływ wiarygodnej informacji mają coraz większe 
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znaczenie dla utrzymania i ewentualnej poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej 
gospodarki turystycznej. VIKT kierowany jest do szeroko pojmowanych „odbior-
ców informacji”, przez których rozumie się instytucje i grupy, których działalność 
całkowicie lub w części powiązana jest z polską gospodarką turystyczną, a więc są 
oni lub mogą być żywotnie zainteresowani dysponowaniem takimi informacjami 
dla poprawy efektywności własnych działań. W skład wskaźników wyjściowych 
służących do budowy indeksów cząstkowych, a pośrednio całego VIKT wchodzą 
w module rocznym cztery subindeksy2: subindeks podaży hotelowej (Hs), subindeks 
popytu hotelowego (Hd), subindeks zagranicznej turystyki przyjazdowej (ZTP) oraz 
subindeks ruchu pasażerskiego w portach lotniczych (RPL).

Pierwszym rokiem, dla którego wartość Indeksu jest liczona, był 2007. Takie po-
dejście pozwoliło na uchwycenie stanów i procesów w okresie przedkryzysowym, kry-
zysowym (w różnych jego stadiach) oraz wychodzenia z kryzysu. Tym samym dane dla 
wskaźników cząstkowych odnoszące się do 2007 roku kształtować będą pierwszy rok 
monitorowania rynku za pomocą 4 głównych komponentów i indeksu całościowego. 
Dla tego roku zakłada się umowną wartość wyjściową 100 pkt dla każdego z 4 głów-
nych komponentów, co oznacza, że łączna wartość Indeksu Vistula stanowić będzie 
sumę wartości wyjściowych głównych komponentów, czyli 400 pkt. Uwzględniając 
aspekt wartościowy wyodrębnionych komponentów oraz wyniki symulacji statystycz-
nych, jakie przeprowadzono we wstępnej fazie konstrukcji Indeksu Vistula, przyjęto 
dla poszczególnych filarów następujące współczynniki (wagi)3: wskaźnik podaży ho-
telowej – 0,5; wskaźnik popytu hotelowego – 1,0; wskaźnik zagranicznej turystyki 
przyjazdowej – 1,5; wskaźnik ruchu pasażerskiego w portach lotniczych – 1,0.

Na rysunkach 1–5 przedstawiono zmiany wartości poszczególnych indeksów 
oraz łączną wartość Indeksu Koniunktury Turystycznej Vistula w latach 2007–2013.

W analizowanym okresie subindeks Hs wzrastał z roku na rok średnio o 8,8% 
(rysunek 1). Poza 2008 rokiem, kiedy wzrost wyniósł prawie 15%, w pozostałych 
latach dynamika (rok do roku) zawierała się w przedziale 6–10%. Coroczny wzrost 
wpłynął na zwiększenie wartości Indeksu Hs w 2013 roku o prawie 66% w stosunku 
do roku 2007.

2  Szczegółową budowę subindeksów można znaleźć w pracy (Dziedzic, Bartoszewicz, 2013).
3  Przyjęcie wag w proponowanych wielkościach spowoduje, że takie samo tempo dynamiki 

głównych komponentów Indeksu Vistula będzie miało różną siłę oddziaływania na końcowy wynik 
(łączną wartość i tempo zmian) całego Indeksu Vistula. W związku z tak przyjętym systemem wag 
wartość indeksów w pierwszym badanym roku (2007) wynosiła: Hst = 50 pkt, Hdt = 100 pkt, ZTP = 
150 pkt, RPL = 100 pkt. Natomiast łączna wartość Indeksu Vistula była równa 400 pkt.
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Rysunek 1. Zmiany wartości Indeksu podaży hotelowej (Hs)  
w latach 2007–2013 (rok 2007 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzic, Radkowska (2014).

Uzyskane wyniki wartości subindeksu Hd pozwalają zauważyć, że popyt na 
polskim rynku hotelowym zaczął odczuwać zjawiska kryzysowe w 2008 roku, kiedy 
to wzrost wyniósł tylko 1,4%, natomiast kryzys w pełni ujawnił się w 2009 roku, 
kiedy wartość Indeksu Hd spadła o ponad 9% w stosunku do poprzedniego roku 
(rysunek 2). Kolejne lata odznaczały się jednak dość dynamicznym wzrostem sięga-
jącym nawet w okresie 2010–2011 15% (rok do roku).

Rysunek 2. Zmiany wartości Indeksu popytu hotelowego (Hd)  
w latach 2007–2013 (rok 2007 = 100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzic, Radkowska (2014).

Wartość subindeksu ZTP w analizowanym okresie była mocno niestabil-
na (rysunek 3). W 2013 roku nastąpił nieznaczny spadek wartości ZTP o 0,4%. 
Wcześniejsze spadki (w stosunku do lat poprzednich) wystąpiły w 2008 oraz 2011 
roku i były dość znaczące. Natomiast ujemna różnica, jaka pojawiła się w 2013 roku, 
mieści się w granicach błędu pomiaru i możemy uznać, że kondycja polskiej tury-
styki przyjazdowej zasadniczo się w 2013 roku nie zmieniła.
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Rysunek 3. Zmiany wartości Indeksu zagranicznej turystyki przyjazdowej (ZTP)  
w latach 2007–2013 (rok 2007 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzic, Radkowska (2014).

Subindeks RPL w roku 2013 w porównaniu do 2007 roku wzrósł o prawie 
83%. Jego wartość w badanym okresie z roku na rok wzrastała średnio o 10,6%. 
Dynamika corocznych zmian wartości w kolejnych latach była wysoka i dodatnia 
(przekraczała 12,5%, a w 2008 r. było to nawet powyżej 23%) z wyjątkiem 2009 
roku, kiedy wystąpił minimalny spadek (o 0,2%). 

Rysunek 4. Zmiany wartości Indeksu ruchu pasażerskiego w portach lotniczych (RPL) 
w latach 2007–2013 (rok 2007 = 100)

100,00

123,40 123,10
139,70

157,20

178,00 182,70

50
70
90

110
130
150
170
190

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzic, Radkowska (2014).

Ogółem z wyjściowego (umownego) poziomu 400 pkt w 2007 roku łączna 
wartość indeksu rocznego VIKT zwiększyła się do prawie 585 pkt w 2013 roku, co 
stanowi wzrost o 46,25% (rysunek 5). Uwzględniając, że od strony otoczenia ma-
kroekonomicznego i uwarunkowań międzynarodowych były to lata bardzo trudne, 
wynik taki należy uznać za dobry i świadczący o wyraźnym rozwoju gospodarki 
turystycznej w Polsce.
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Rysunek 5. Łączna wartość rocznego Indeksu Koniunktury Turystycznej Vistula  
w latach 2007–2013 (rok 2007 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzic, Radkowska (2014).

Porównanie dynamiki zmian poszczególnych subindeksów pozwala stwier-
dzić, w jakim stopniu przyczyniły się one do zmiany wyniku końcowego Indeksu 
Vistula. Obliczenia przeprowadzone dla zmian wartości VIKT i subindeksów w 2013 
roku w porównaniu z rokiem 2007 wskazują, że wartości subindeksów w latach 
2007–2013 w największym stopniu wzrosły w filarze pasażerskiego ruchu w portach 
lotniczych, w najniższym zaś w zagranicznej turystyce przyjazdowej (rysunek 6).

Rysunek 6. Udział subindeksów w zmianach wartość VIKT w latach 2007–2013

Hd; 28

ZTP; 9,5

Hs; 17,8

RPL; 44,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rysunków 1–5.

Podsumowanie

Przedstawiony przegląd koncepcji teoretycznych i empirycznych prób oceny 
konkurencyjności krajów w zakresie turystyki potwierdza tezę, że konkurencyj-
ność jest zjawiskiem wielowymiarowym. Skłania to do poszukiwania odpowiednich 
metod i narzędzi pomiaru tego zjawiska. Dużą wagę przywiązuje się obecnie na 
świecie do wielowskaźnikowych indeksów syntetycznych, rośnie potrzeba posiada-
nia takiej wiedzy przez różne grupy odbiorców. 
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Ranking krajów uzyskany na podstawie indeksu konkurencyjności turystyki, 
przedstawiany w raportach Światowego Forum Ekonomicznego, jest pozytywnie 
oraz dość wysoko skorelowany zarówno z liczbą przyjazdów turystów, jak i z przy-
chodami z turystyki poszczególnych krajów. Szczegółowe analizy poszczególnych 
raportów konkurencyjności turystycznej na świecie ukazują mało optymistyczny 
obraz polskiej turystyki. Stosunkowo najlepiej nasz kraj wypada pod względem 
zasobów walorów kulturowych, najgorzej zaś z uwagi na regulacje prawne w zakre-
sie turystyki oraz świadomość turystyczną.

Niemniej jednak wyniki uzyskane w badaniu koniunktury turystycznej za 
pomocą VIKT wskazują na wyraźną tendencję wzrostową w gospodarce turystycz-
nej Polski w okresie 2007–2013. Dynamika zmian wartości Indeksu była bardzo 
zróżnicowana: od –0,6% w 2009 roku do 13,5% w następnym; w żadnym poza 2009 
rokiem nie pojawiła się wartość ujemna. Ogółem wartość Indeksu wzrosła o 46,25%. 
Wartości subindeksów w latach 2007–2013 w największym stopniu wzrosły w filarze 
pasażerskiego ruchu w portach lotniczych, w najniższym w zagranicznej turystyce 
przyjazdowej.

Rezultaty badania przeprowadzonego w 2014 roku potwierdzają, że VIKT 
jest efektywnym narzędziem pomiaru koniunktury turystycznej w polskiej gospo-
darce, gdyż charakteryzuje w sposób syntetyczny obszar gospodarki turystycznej. 
Skonstruowane w jego ramach filary/moduły indeksów cząstkowych pozwalają 
uchwycić stan i procesy zmian w różnych segmentach gospodarki turystycznej. 
Oznacza to praktyczną przydatność informacji dotyczących zarówno indeksu zinte-
growanego, jak i indeksów cząstkowych, a różnica w ich dynamice informuje o rze-
czywiście zachodzących procesach społeczno-gospodarczych w turystyce. Dane te 
mogą być przydatne w ocenie stanu i przemian turystyki polskiej przez wszyst-
kie zainteresowane podmioty. Dlatego też monitorowanie rynku za pomocą VIKT 
powinno być w następnych latach kontynuowane. 

Wykorzystanie potencjału turystycznego wymaga między innymi stworzenia 
warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju tury-
styki sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz podniesieniu 
konkurencyjności regionów i kraju przy jednoczesnym zachowaniu walorów kultu-
rowych i przyrodniczych. Oprócz sytuacji gospodarczej wyzwaniami dla turystyki 
w nadchodzących latach pozostaną także kwestie demograficzne, technologiczne, 
trendy rozwoju transportu, spędzania czasu wolnego oraz zmiany marketingowe.
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INDICES OF COMPETITIVENESS IN ThE TOuRISM IN ThE WORLD aND POLaND

abstract

This article presents various tools to assess competitiveness in the area of tourism. 
Rating of international competitiveness of the tourism sector is becoming a key issue of 
tourism policy. The world now attaches great importance to synthetic multi-indicator indices, 
increasing the need for such knowledge by different groups of customers. In the paper were 
presented the Travel & Tourism Competitiveness Index developed by the World Economic 
Forum working as a monitoring tool for tourist phenomena in the world and the European 
Virtual Observatory of Tourism (VTO) – a type of web-based platform designed to coordi- 
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nation support of European tourism. In addition, the build of multi-indicator index of state 
and changes in Polish tourist economy was described – Vistula Tourism Progressing Index 
(VIKT). Detailed analysis of indices presented in the paper helped to define the position of 
Poland in the ranking of tourism competitiveness.

Translated by Maciej Oesterreich

Key words: tourism, competitiveness, multi-indicator indices
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zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
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rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
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cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
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Streszczenie

Do fundamentalnych zasad wolności Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, oprócz 
swobody przepływu towarów, pracowników i kapitału, należy także swoboda świadczenia 
usług oraz swoboda zakładania przedsiębiorstw. Zakładanie przedsiębiorstwa powinno się 
odbywać zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, na terenie którego będzie prowa-
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związanych z zakładaniem działalności gospodarczej (przede wszystkim mikroprzedsię-
biorstw oraz firm jednoosobowych) przez obywateli Unii Europejskiej w wybranych krajach 
Wspólnoty Europejskiej i przedstawienie wymaganych dokumentów, kosztów, okresu ocze-
kiwania, obciążeń podatkowych, ubezpieczenia społecznego, możliwości dopełnienia wszel-
kich procedur za pośrednictwem jednego organu administracyjnego, przez internet.
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Wstęp

Do fundamentalnych zasad wolności Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, 
oprócz swobody przepływu towarów, pracowników i kapitału, należy także swoboda 
świadczenia usług oraz swoboda zakładania przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 43 
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Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zawartym w Rozdziale 2 „Prawo 
przedsiębiorczości” ograniczanie swobody przedsiębiorczości obywateli jednego 
państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego jest zaka-
zane. Zakładanie przedsiębiorstwa powinno się odbywać zgodnie z prawem obowią-
zującym w państwie, na terenie którego będzie prowadzona działalność. Oznacza 
to, że przy zakładaniu firmy w różnych krajach mogą obowiązywać inne procedury 
rejestrowania takiej działalności oraz wymagane są różne dokumenty. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i porównanie procedur zwią-
zanych z zakładaniem działalności gospodarczej (przede wszystkim mikroprzed-
siębiorstw oraz firm jednoosobowych) przez obywateli krajów członkowskich Unii 
Europejskiej w wybranych krajach Wspólnoty Europejskiej i przedstawienie wyma-
ganych dokumentów, kosztów, okresu oczekiwania, obciążeń podatkowych, ubezpie-
czenia społecznego, możliwości dopełnienia wszelkich procedur za pośrednictwem 
jednego organu administracyjnego, możliwości dopełnienia wszelkich formalności 
rejestracyjnych przez internet. Do badania wytypowano następujące kraje Unii 
Europejskiej: Polskę, Chorwację jako państwa, które przystąpiły później do Unii, 
oraz Niemcy i Wielką Brytanię jako kraje odniesienia tak zwanej starej Unii.

Badania przeprowadzono na podstawie danych ilościowych i jakościowych 
uzyskanych ze stron internetowych polskich ambasad w wybranych krajach Unii 
Europejskiej, właściwych urzędów statystycznych, portalu internetowego Twoja 
Europa, innych. W badaniach zastosowano technikę analizy ilościowej i jakościowej 
dokumentów oraz analizę opisową.

Tabela 1. Podstawowe dane makroekonomiczne wybranych krajów Unii Europejskiej  
oraz wybrane kryteria zakładania działalności gospodarczej

Podstawowe dane
Wybrane kraje Unii Europejskiej

Niemcy Wielka Brytania Polska Chorwacja
1 2 3 4 5

Populacja 80,76 mln 64,30 mln 38,01 mln 4,24 mln

Członek Unii 
Europejskiej od 

roku
1958 1973 2004 2013

PKB w latach 2013 
i 2014

2809 mld i 2904 
mld euro

2017 mld i 2222 
mld euro

396 mld i 413 mld 
euro

44 mld i 43 mld 
euro

Dochód roczny na 
mieszkańca w 2014 

roku
35 200 euro 34 400 euro 10 700 euro 10 200 euro
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1 2 3 4 5
Per capita 124 108 68 59

Inflacja w latach 
2013 i 2014 1,6% i 0,8% 2,6% i 1,5% 0,8% i 0,2% 2,3% i 0,2%

Bezrobocie w 2013 
i 2014 r. 5,2 i 5,0% 7,6 i 6,1% 10,3 i 9,0% 17,3 i 17,3%

Wskaźnik 
zatrudnienia w 2013 

i 2014 roku
77,3 i 77,7% 74,8 i 76,2% 64,9 i 66,5% 57,2 i 59,2%

Per capita obliczona przy założeniu, że 100 to średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej. Wskaźnik 
zatrudnienia – liczba osób zatrudnionych w wieku 20–64 lat podzielona przez całkowitą populację 

w tym wieku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (2015d).

1. Republika Federalna Niemiec

Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, 
o czym świadczy 4 miejsce pod względem wielkości produkcji na świecie i pierwsze 
miejsce pod tym względem w Unii Europejskiej (Kociuba, 2015). Dane makroeko-
nomiczne zawarto w tabeli 1.

1.1. Zakładanie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą w RFN reguluje szereg ustaw i rozporządzeń, na przy-
kład Burgeliches Gesetzbuch (kodeks cywilny). Indywidualny przedsiębiorca, zakła-
dając działalność gospodarczą, prowadzi ją pod własnym imieniem i nazwiskiem 
(Kołodziejczyk-Kańska, 2013). W celu rozpoczęcia samodzielnej działalności go-
spodarczej musi: dokonać zgłoszenia w urzędzie gospodarczym, zarejestrować dzia-
łalność w urzędzie skarbowym, zameldować się w urzędzie meldunkowym, zgłosić 
członkostwo w izbie przemysłowo-handlowej, zostać członkiem branżowego towa-
rzystwa ubezpieczeniowego, opłacić składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
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Rysunek 1. Porównanie dynamiki PKB i inflacji między wybranymi państwami

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (2015d).

Rysunek 2. Porównanie wskaźnika zatrudnienia i bezrobocia  
między wybranymi państwami

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (2015d).
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Do zgłoszenia działalności gospodarczej należy dołączyć następujące doku-
menty: kopię dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzenie niemieckiej izby rze-
mieślniczej o dokonaniu stosownego wpisu do rejestru, kopię zezwolenia lub konce-
sji, jeżeli są wymagane do prowadzenia danej działalności gospodarczej. Zgłoszenia 
można dokonać osobiście we właściwym urzędzie gospodarczym, drogą pocztową 
lub przez internet – nie we wszystkich urzędach. Opłaty związane z rejestracją dzia-
łalności gospodarczej wynoszą 15–60 euro. Formularze rejestracyjne są dostępne na 
stronach internetowych gmin i miast. Przedsiębiorca ponosi całkowitą odpowiedzial-
ność za prowadzenie działalności gospodarczej i odpowiada za ewentualne długi 
i zobowiązania całym swoim majątkiem.

1.2. System podatkowy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek dochodowy 
z tytułu osiągniętego dochodu z tej działalności. W przypadku trwania działalności 
gospodarczej do 183 dni w roku płacą one tak zwany podatek ograniczony, jeżeli 
dłużej – podatek nieograniczony. W 2013 roku obowiązywały następujące stawki 
podatkowe: dochód do 8130 euro to stawka podatku 0%, dochód 8130–52 881 euro 
– 14%, dochód 52 882–250 730 euro – 42%, dochód od 250 731 euro – 45%. W przy-
padku działalności gospodarczej z wyjątkiem wolnych zawodów wysokość podatku 
zależy nie tylko od osiągniętego dochodu, ale także formy prawnej przedsiębiorstwa 
oraz od gminy, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza. Kwota 
wolna od podatku dotycząca osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą w 2013 roku wynosiła 24 500 euro. Występuje również możliwość odliczeń 
od podstawy opodatkowania i samego podatku. W Niemczech istnieją dwie stawki 
podatku VAT. Stawka podstawowa wynosi 19%, a stawka obniżona – 7%.

1.3. System ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 2004 
roku (Rozporządzenie, 2004) i 2009 roku (Rozporządzenie, 2009) osoba wykonu-
jąca pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkow-
skiego, na którego terenie wykonuje działalność, nawet jeżeli siedziba pracodaw-
cy i jego miejsce zamieszkania znajdują się w innym państwie. Występują od tej 
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zasady wyjątki związane między innymi z czasem pracy na terenie danego państwa 
czy prowadzeniem działalności w kilku państwach członkowskich. W RFN osoby 
prowadzące samodzielną działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpie-
czeniu zdrowotnemu, w niektórych przypadkach obowiązkowemu ubezpieczeniu 
emerytalnemu indywidualnych przedsiębiorców. Składki na ubezpieczenie społecz-
ne wynoszą: ubezpieczenie emerytalne – 18,9% (pracodawca i pracownik płacą po 
50%), ubezpieczenie zdrowotne – 15,5% (pracodawca 7,3% i pracownik 8,2%), ubez-
pieczenie na wypadek bezrobocia – 3% (pracodawca i pracownik płacą po 50%), 
ubezpieczenie na wypadek sprawowania opieki – 2,05% (pracodawca i pracownik 
płacą po 50%), ubezpieczenie wypadkowe – składki w zależności od zagrożenia 
i branży (np. w firmie budowlanej 0,2% płacy brutto, płaci pracodawca). 

2. Zjednoczone królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej to trzeci kraj 
pod względem wielkości PKB w Europie, a drugi w Unii Europejskiej. W skład 
tego państwa wchodzą 4 kraje: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Dane 
makroekonomiczne zawarto w tabeli 1.

2.1. Zakładanie działalności gospodarczej

Osoby zakładające jednoosobową działalność gospodarczą muszą się zare-
jestrować w urzędzie podatkowym nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpo-
częcia działalności (Banaszak, 2014). Rejestracji można dokonać listownie, telefo-
nicznie albo przez internet. Formularz CWF1 należy pobrać ze strony internetowej  
(http://www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf), wypełnić i wysłać na wskazany adres 
National Insurance Contributions Office Self Employed Services. Wcześniej w lo-
kalnym oddziale Ministerstwa Pracy i Emerytur należy uzyskać National Insurance 
Number, czyli numer ubezpieczenia społecznego. Rejestracja samozatrudnienia jest 
bezpłatna. Nieco inne zasady obowiązują na przykład w branży budowlanej, gdzie 
należy dokonać rejestracji w CIS (Constructions Industry Scheme). Przedsiębiorca 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie działalności gospodarczej i od-
powiada za ewentualne długi i zobowiązania całym swoim majątkiem.
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2.2. System podatkowy

Osoby samozatrudniające się są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych i są zobowiązane do opłacania Class 4, których wysokość zależy od uzyskanych 
dochodów (Witczak-Dądela, 2015). W roku podatkowym 2012/2013 samozatrud-
nieni płacili następujące stawki od dochodów: 9% w przedziale 7606–42 475 £,  
11% – powyżej 42 475 £. Ponadto osoby te powinny odprowadzać składki na ubez-
pieczenie społeczne. W roku podatkowym 2013/2014 obowiązywały następujące 
stawki podatku dochodowego: dochód do 2790 £ to stawka podatku 10%, dochód  
2790–32 010 £ – 20%, dochód 32 010–150 000 £ – 40%, dochód od 150 000 £ – 45%.  
Kwota wolna od podatku w roku podatkowym 2013/2014 wynosiła 9440 £ i była 
zróżnicowana w zależności na przykład od wieku czy związku małżeńskiego. 
Przedsiębiorca zostaje podatnikiem VAT, jeżeli jego obrót przez ostatnie 12 miesię-
cy przekroczył 79 000 £. Stawki VAT są następujące: 20%, 5%, 0% oraz zwolnione.

2.3. System ubezpieczeń społecznych

Samozatrudniony jest zobowiązany do opłacania składki Class 2, która jest 
niezależna od osiąganego dochodu i w roku podatkowym 2013/2014 wynosiła 2,65 £  
tygodniowo. Druga składka to National Insurance Contributions Class 4. Jest nali-
czana od dochodów pomiędzy kwotą wolną a 33 540 £ i wynosi 8%. Powyżej tej 
kwoty spada do 1%. Składki te są odpowiednikiem polskich składek na ZUS i są 
płacone co miesiąc lub kwartał. Składki na ubezpieczenie społeczne zależą od zarob-
ków i w roku podatkowym 2012/2013 wynosiły: zarobki tygodniowe poniżej 146 £ – 
pracownik płaci 0%, zarobki tygodniowe 146–817 £ – pracownik płaci 12%, zarobki 
tygodniowe powyżej 817 £ – pracownik płaci 2%, zarobki tygodniowe poniżej  
144 £ – pracodawca płaci 0%, zarobki tygodniowe powyżej 144 £ – pracodawca 
płaci 13,8%.

3. Republika Chorwacji

Chorwacja pod względem wielkości PKB zajmuje miejsce w drugiej dziesiątce 
krajów Unii Europejskiej. Dane makroekonomiczne zawarto w tabeli 1.
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3.1. Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej reguluje ustawa o spółkach handlowych 
i ustawa o rzemiośle. Rząd Republiki Chorwacji w celu podniesienia poziomu usług 
administracji państwowej poprzez zwiększenie szybkości, skuteczności, elastycz-
ności i przejrzystości jej pracy utworzył serwis administracji państwowej HITRO.
HR. W celu ułatwienia rejestracji działalności gospodarczej powołano w Chorwacji 
instytucje tak zwanego jednego okienka, które umożliwiają załatwienie wszelkich 
formalności w jednym miejscu (NN, 2014). Rejestracji można dokonać również przez 
internet. Pracownicy urzędu pomagają wypełnić wniosek. Po wpisaniu działalności 
gospodarczej do Rejestru Rzemieślników rzemieślnik zobowiązany jest do rozpo-
częcia działalności w ciągu 12 miesięcy i najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem 
powinien zgłosić jej rozpoczęcie. W ciągu 8 dni od rozpoczęcia wykonywania dzia-
łalności gospodarczej należy ją zgłosić do urzędu skarbowego. Cudzoziemcy po 
otrzymaniu wpisu do Rejestru Rzemieślników oczekują na uzyskanie zezwolenia 
na pobyt, które jest jednocześnie zgodą na pobyt i możliwość wykonywania dzia-
łalności na terenie Chorwacji. Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej 
oznacza zgodnie z prawem chorwackim zakładanie działalności rzemieślniczej 
w celu osiągnięcia zysku w produkcji, obrocie lub świadczeniu usług na rynku. 
Wyróżniamy trzy rodzaje takiej działalności: 1) działalność rzemieślniczą wolną 
(nie wymaga złożenia egzaminu zawodowego ani innych kwalifikacji), 2) działal-
ność rzemieślniczą wiązaną (należy zdać egzamin zawodowy lub mistrzowski),  
3) działalność rzemieślniczą koncesjonowaną (wymagana jest koncesja wydawana 
przez właściwe ministerstwo). Osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki do 
prowadzenia działalności rzemieślniczej, staje się rzemieślnikiem po wpisaniu do 
Rejestru Rzemieślników. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej związanej 
z obiektami gastronomicznymi, handlowymi, turystycznymi lub transportem należy 
uzyskać świadectwo spełnienia podstawowych warunków technicznych oraz innych 
warunków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3.2. System podatkowy

W skład systemu podatkowego wchodzą podatki pośrednie i bezpośrednie 
(Bajon, 2014). Podatek od zysku płacą osoby fizyczne wykonujące działalność go-
spodarczą samodzielnie, nieprzerwanie dla uzyskania zysku, dochodu lub innych 
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korzyści, a także osoby fizyczne osiągające dochody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym. Podatnicy, którzy uzyskali w poprzednim okresie po-
datkowym przychody ponad 2 mln kun (HRK) lub dochód ponad 400 000 kun, 
lub posiadają majątek trwały o wartości ponad 2 mln kun, lub zatrudniali średnio  
15 osób, płacą podatek w wysokości 20% od zysku. Podatek dochodowy jest oblicza-
ny według stawek 12%, 25% lub 40% podstawy opodatkowania w zależności od wy-
sokości dochodów. Obowiązują 3 stawki podatku VAT: 5%, 13% i 25%. Podatnikiem 
VAT zostają przedsiębiorcy, których obrót towarów i usług przekroczył wartość  
230 000 kun rocznie.

3.3. System ubezpieczeń społecznych

Składki na ubezpieczenia społeczne są dosyć wysokie. Pracownik płaci kwotę 
w wysokości około 20% zarobków. W przypadku pracodawcy jest to około 17,2%. 
Pracodawca opłaca ponadto następujące składki: z tytułu ubezpieczenia zdrowot-
nego – 15%, z tytułu ubezpieczenia od wypadków – 0,5%, z tytułu wspierania za-
trudnienia – 1,7%. Sumując powyższe składki, otrzymujemy aż 37,2%. Maksymalna 
stawka dla osoby prowadzącej działalność w formie samozatrudnienia wynosi 35,5% 
dochodów.

4. Rzeczpospolita Polska

Polska zajmuje 10 miejsce pod względem wielkości PKB w Unii Europejskiej 
(Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2014). Dane 
makroekonomiczne zawarto w tabeli 1.

4.1. Zakładanie działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Ustawa, 2004) 
podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne 
dla każdego na równych prawach, z zachowaniem jednakże przepisów prawa. Nie 
dotyczy to działalności gospodarczej reglamentowanej, wymagającej uzyskania 
odpowiednich pozwoleń i koncesji. Przedsiębiorca może podjąć działalność go-
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spodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Obecnie w Polsce obowiązuje zasada jednego 
okienka (CEIDG, 2015). We właściwym urzędzie miasta lub gminy składamy 
wniosek osobiście, listem poleconym (wówczas wniosek musi być opatrzony podpi-
sem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza) lub drogą elektroniczną, jeżeli 
posiadamy podpis elektroniczny (Ustawa, 2001). Wniosek CEIDG zawiera jednocze-
śnie zgłoszenie do urzędu skarbowego (musimy podać formę opodatkowania), ZUS, 
urzędu statystycznego (otrzymujemy REGON).

4.2. System podatkowy

W Polsce wyróżniamy 13 rodzajów podatków, które dzielą się na podatki bez-
pośrednie i podatki pośrednie (Ustawa, 1991). W przypadku działalności gospodar-
czej podatek dochodowy od osób fizycznych mają obowiązek opłacać wszystkie 
osoby fizyczne osiągające dochód z wyjątkiem dochodów zwolnionych. Mogą one 
wybrać następującą formę opodatkowania: kartę podatkową (najbardziej uprosz-
czona forma opodatkowania – nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji; podatek nie 
zależy od przychodu ani dochodu), ryczałt ewidencjonowany (należy prowadzić ewi-
dencję przychodów; koszty są nieistotne dla rozliczeń z fiskusem), opodatkowanie 
na zasadach ogólnych (należy prowadzić księgowość w celu ustalenia dochodu do 
opodatkowania; stawki: progresywna 18 lub 32%, liniowa – 19%). Wybrana forma 
opodatkowania jest wiążąca dla przedsiębiorcy przez rok od zgłoszenia do urzędu 
skarbowego, a dokładniej do końca danego okresu rozliczeniowego (Sojak, 2009). 
W latach 2010–2014 skala podatkowa PIT podatku dochodowego od osób fizycznych 
wynosiła: do 85 528 zł dochodu – 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 2 gr,  
ponad 85 528 zł dochodu – 14 839 zł 2 grosze + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. 
Nowo zarejestrowany przedsiębiorca z reguły jest zwolniony z rozliczania podatku 
VAT aż do osiągnięcia sprzedaży w roku podatkowym w wysokości 150 000 zł. 
W pewnych przypadkach prowadzący określony rodzaj działalności gospodarczej 
stają się płatnikami VAT obligatoryjnie. W Polsce obowiązują następujące stawki 
VAT: 23%, 8%, 5% i 0%.
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4.3. System ubezpieczeń społecznych

Wypełniając wniosek CEIDG-1, osoba zakładająca działalność zgłasza płat-
nika składek (ZUS, 2015). Na zgłoszenie przedsiębiorca ma 7 dni. ZUS nie pobiera 
opłaty za zgłoszenie. Podczas zgłaszania przedsiębiorstwa potrzebne są następują-
ce dane: REGON firmy, numer wpisu do ewidencji i nazwa organu prowadzącego 
rejestr, numer rachunku bankowego firmy, dane personalne, numery NIP, dokument 
tożsamości. Regulacje prawne na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 
zawiera ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Ustawa, 1998). Polski system ubezpieczeń społecznych obejmuje: ubezpieczenie 
emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wy-
padkowe (Mućko, Sokół, 2012). Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i chorobowe są jednolite dla wszystkich ubezpieczonych i wynoszą: 19,52% 
podstawy wymiaru składki – na ubezpieczenie emerytalne (płatnik składek i ubez-
pieczony płacą w równych częściach – po 9,76%), 8% podstawy wymiaru składki 
– na ubezpieczenia rentowe (płatnik składek płaci 6,5%, a ubezpieczony – 1,5%), 
2,45% podstawy wymiaru składki – na ubezpieczenie chorobowe (całość płaci 
ubezpieczony). Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowania i wynosi  
od 0,67 do 3,86% podstawy wymiaru składek – w zależności od tego, do jakiej grupy/
rodzaju działalności należy płatnik składek według PKD. Kolejną składką nieobli-
gatoryjną (występują zwolnienia i obniżenia składki) jest składka na Fundusz Pracy. 
Stanowi ona budżet dla urzędu pracy na zasiłki, szkolenia. Przedsiębiorca opłaca 
go jedynie za swoich pracowników. W przypadku prowadzenia działalności, gdy 
jesteśmy dodatkowo zatrudnieni na umowę o pracę, to jedyną składką, jaką musimy 
odprowadzić do ZUS, jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowanie

Analizując wybrane kryteria zakładania działalności gospodarczej 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Chorwacji, można dojść do następujących 
wniosków: możliwość dopełnienia wszelkich procedur za pośrednictwem jednego 
organu administracyjnego funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, Polsce i Chorwacji.
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Tabela 2. Zakładanie działalności gospodarczej w wybranym kraju Unii Europejskiej  
– wybrane kryteria

Wybrane kryteria
Wybrane kraje Unii Europejskiej

Niemcy Wielka
Brytania Polska Chorwacja

Możliwość 
dopełnienia 
wszelkich procedur 
za pośrednictwem 
jednego organu 
administracyjnego

Nie Tak Tak Tak

Możliwość 
dopełnienia wszelkich 
formalności 
rejestracyjnych przez 
internet

Nie Tak Tak Tak

Koszty założenia 
firmy 15–60 euro Bezpłatne Bezpłatne Płatne

Czas założenia firmy Do kilku dni 
roboczych

Do kilku dni 
roboczych

Do kilku dni 
roboczych Do kilku dni roboczych

Stawki podatku 
dochodowego [%] 0, 14, 42, 45 10, 20, 40, 45

18, 32; liniowa 
– 19 lub karta 

podatkowa, lub 
ryczałt

12, 25, 40

Obowiązkowe 
ubezpieczenia

Emerytalne, 
zdrowotne, 

wypadkowe, 
na wypadek 
bezrobocia, 
na wypadek 

sprawowania opieki

Społeczne:
Class2, Class4

Emerytalne, 
zdrowotne, 

wypadkowe,
na Fundusz Pracy

Emerytalne, zdrowotne, 
wypadkowe,

wspierania zatrudnienia

Inne

Rejestracji można
dokonać po 

zgłoszeniach 
w wielu urzędach, 

na przykład:
gospodarczym,

skarbowym,
meldunkowym,

izbie przemysłowo-
handlowej

Rejestracji 
firmy można 
dokonać do 3 
miesięcy po 
rozpoczęciu 
działalności 
gospodarczej

Działalność 
gospodarczą 

można rozpocząć 
w dniu rejestracji

Rejestracji firmy należy 
dokonać na 8 dni 

przed rozpoczęciem 
działalności 

gospodarczej. 
Serwis administracji 

państwowej 
HITRO.HR ułatwia 

obywatelom załatwianie 
wszelkich spraw 

administracyjnych

Źródło: opracowanie własne.
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Możliwość dopełnienia wszelkich formalności rejestracyjnych przez internet 
funkcjonuje w: Wielkiej Brytanii, Polsce i Chorwacji. Bezpłatnie można zarejestro-
wać działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii i Polsce. Czas założenia firmy 
w analizowanych krajach jest podobny i wynosi do kilku dni roboczych. Najwyższe 
stawki podatku dochodowego są w Niemczech i Wielkiej Brytanii – sięgają nawet 
do 45%. W analizowanych krajach prowadzący działalność gospodarczą opłacają 
składki emerytalne, zdrowotne, wypadkowe, wspierania zatrudnienia. Najwięcej 
składek wymaganych jest w Niemczech. Najłatwiej otworzyć działalność gospo-
darczą w Chorwacji, Polsce i Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje zasada instytu-
cji „jednego okienka”. Bezpłatnie można zarejestrować firmę w Polsce i Wielkiej 
Brytanii. We wszystkich analizowanych krajach należy płacić składki na ubezpie-
czenie emerytalne, zdrowotne, wypadkowe, w niektórych dodatkowo na Fundusz 
Pracy, wspieranie zatrudnienia czy sprawowania opieki. Najniższy podatek liniowy 
w przypadku prowadzenia firmy zapłacimy w Polsce (19%), w pozostałych w zależ-
ności od uzyskanego dochodu w przedziale 0–45%.

Porównując wybrane wskaźniki makroekonomiczne w analizowanych krajach 
w latach 2010–2014, przedstawione na rysunkach 1–2, można stwierdzić, iż najwyższą 
dynamikę PKB miały Polska (0,4–4,3) i Niemcy (0,3–4,2), a najniższą Chorwacja 
(–2,3–0). Poziom inflacji był dosyć niski we wszystkich 4 krajach. Najniższa inflacja 
w analizowanym okresie była w Chorwacji (0,2–3,4%) i Polsce (0,2–3,8%), najwyż-
sza – w Wielkiej Brytanii (1,5–4,5%). Stopa bezrobocia była najwyższa w Chorwacji 
(11,8–17,3%) i wykazywała tendencję wzrostową (w pozostałych krajach występo-
wała przeważnie tendencja malejąca), następnie w Polsce (6,1–8,0%), a najniższa 
w Niemczech (5,2–7,1). Porównując wskaźnik zatrudnienia (liczba osób zatrud-
nionych w wieku 20–64 lat podzielona przez całkowitą populację w tym wieku) 
w wybranych krajach, można stwierdzić, że najwyższy występował w Niemczech 
(74,9–77,7%), nieco niższy w Wielkiej Brytanii (73,5–76,2%), następnie w Polsce 
(64,3–66,5%) i najniższy w Chorwacji (57,2–62,1). W Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i Polsce w latach 2010–2014wskaźnik zatrudnienia wykazywał tendencję rosnącą, 
a w Chorwacji – tendencję malejącą w latach 2010–2013.
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STaRTINg a BuSINESS IN ChOSEN COuNTRIES OF ThE EuROPEaN uNION

abstract

The European Union Single Market is governed by four fundamental freedoms: the 
free movement of goods, capital and people (including workers) along with the right of es-
tablishment and freedom to provide services. Entrepreneurs starting a business should meet 
the regulations of the country in which they operate. The aim of this paper is to present and 
compare procedures related to setting up a business (with special regard to micro-enterprises 
and self-employment) by EU citizens in chosen countries of the European Community. To 
present required documents, costs, waiting periods, tax burdens, social insurance and possi-
bilities of completing all formalities through one administrative authority, via the Internet, 
others. 
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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gRuPOWaNIE LOkaLIZaCjI W MagaZYNIE  
PODCZaS PROCESu kOMPLETaCjI PRODukTóW

Streszczenie

W nowoczesnych magazynach dominuje przechowywanie współdzielone, czyli takie, 
w którym dany produkt może być przechowywany w teoretycznie dowolnej liczbie lokaliza-
cji, i na odwrót, w danej lokalizacji może być przechowywanych teoretycznie dowolna liczba 
produktów. Dlatego przy wyborze lokalizacji do odwiedzenia przez magazyniera należy 
stosować wiele różnych kryteriów, takich jak na przykład: odległość od startu, stopień zaspo-
kojenia zapotrzebowania, czas przechowywania produktu w magazynie czy liczba innych 
produktów znajdujących się w okolicy badanej lokalizacji. W artykule zostanie zwrócona 
szczególna uwaga na tę ostatnią cechę, gdyż nadanie jej większej wagi niż innym cechom 
może spowodować wybór lokalizacji położonych nieco dalej, za to pozwoli zebrać wiele 
produktów z lokalizacji położonych blisko siebie. „Atrakcyjność” każdej lokalizacji zostanie 
wyznaczona za pomocą zmiennej syntetycznej (Syntetyczny Miernik Rozwoju) nazwanej 
tutaj Taksonomiczną Miarą Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL).

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa, kompletacja, metody taksonomiczne

Wstęp

Gospodarka magazynowa stanowi około 20% kosztów logistycznych w przed-
siębiorstwie (De Koster, Le-Duc, Roodbergen, 2007, s. 484). Z kolei wśród tych 
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kosztów największą część stanowią koszty związane z kompletacją zamówień w ma-
gazynie (około 55%) (Bartholdi, Hackman, 2011, s. 25). Kompletacja zamówienia 
składa się z następujących czynności:

 – przemieszczania się magazyniera,
 – szukania towaru,
 – pobierania towaru,
 – dokumentowania i innych czynności.

Spośród wymienionych powyżej czynności najbardziej czasochłonne jest prze-
mieszczanie się magazyniera. W dużych magazynach magazynierzy potrafią poko-
nywać nawet po kilkanaście kilometrów w ciągu jednego dnia roboczego. Dlatego 
istotne jest ustalenie optymalnej albo możliwie najmniej się od niej różniącej trasy, 
którą musi pokonać magazynier, aby skompletować zamówienie. Na wybór trasy 
istotny wpływ będą miały dwa elementy:

 – wybór lokalizacji do odwiedzenia,
 – wyznaczenie trasy pomiędzy wybranymi lokalizacjami.

W zależności od sposobu przechowywania produktów w magazynie wybór 
lokalizacji może nie być problemem decyzyjnym, natomiast wyznaczenie trasy po-
między wybranymi lokalizacjami zawsze jest problemem decyzyjnym.

Można wyróżnić dwa główne sposoby przechowywania produktów 
w magazynie:

a) przechowywanie dedykowane – dany produkt przechowywany jest tylko 
w jednej lokalizacji i dana lokalizacja przypisana jest wyłącznie do jednego 
produktu;

b) przechowywanie współdzielone – dany produkt może być przechowywany 
w różnych lokalizacjach i w danej lokalizacji może być przechowywanych 
wiele rodzajów produktów.

Każdy sposób przechowywania ma swoje zalety i wady. Do zalet przechowywa-
nia dedykowanego można zaliczyć względną łatwość zapamiętania (nawet przy dużej 
liczbie lokalizacji i produktów) przez magazynierów położenia produktów. Tak samo 
nie stanowi żadnego problemu wybór lokalizacji do odwiedzenia. Wadą tego sposobu 
przechowywania jest nieefektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Przechowywanie współdzielone pozwala w znacznie większym stopniu wy-
korzystać przestrzeń magazynową, ale jego wadą jest to, że zmienia się położenie 
produktów w lokalizacji, co czyni zapamiętanie tego położenia praktycznie niemoż-
liwym. Oczywiście w dobie szerokiego stosowania systemów komputerowych wada 
ta nie ma teraz większego znaczenia.
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W prawdziwym magazynie nigdy nie jest tak, że stosowany jest któryś z tych 
sposobów w czystej postaci. Są produkty, które na przykład z racji swoich rozmiarów 
czy wagi nie mogą być przechowywane na półkach, tylko trzeba dla nich wydzielić 
osobne miejsce, które będzie przeznaczone tylko dla tych produktów. Podobnie może 
być tak, że w danej lokalizacji na półce zmieści się tylko jeden produkt i nic więcej, 
za to produkt ten może wystąpić w wielu innych lokalizacjach.

Istnieją 3 sposoby rozmieszczania produktów w przypadku przechowywania 
współdzielonego (De Koster i in., 2007, s. 491):

a) przechowywanie chaotyczne (chaotic storage) – podczas przyjmowania 
produktów do magazynu są one rozmieszczane w sposób przypadkowy 
(Gudehus, Kotzab, 2012, s. 478) – najbardziej znanym przedsiębiorstwem 
stosującym tak zwany magazyn chaotyczny jest Amazon;

b) składowanie w najbliższej wolnej lokalizacji (closest open location storage);
c) składowanie według klasy (class-based storage) – blisko miejsca startowe-

go rozmieszcza się produkty najczęściej zamawiane, a najdalej – najrzadziej 
zamawiane (można także stosować np. system ABC bądź XYZ).

Gdy dysponujemy listą produktów do skompletowania, wybór lokalizacji do od-
wiedzenia jest problemem w przypadku przechowywania współdzielonego. Można 
stosować wtedy wiele sposobów wyboru lokalizacji do odwiedzenia. Jedną z moż-
liwości jest wybór takiej lokalizacji, w której kompletowany produkt leży najdłużej. 
Inną możliwością jest wybór lokalizacji położonej najbliżej punktu startu. Jeszcze 
innym kryterium jest wybór tej/tych lokalizacji, w której/których zapotrzebowanie 
na produkt zaspokojone jest w największym stopniu. Można również wybrać tę lo-
kalizację, w której sąsiedztwie jest najwięcej innych produktów do skompletowania. 
Można wykorzystać jedno z powyższych kryteriów, kilka z nich bądź wszystkie 
z odpowiednimi wagami. W takim przypadku na bazie wymienionych cech zostanie 
utworzona syntetyczna zmienna opisująca każdą lokalizację.

Celem artykułu jest zbadanie wpływu grupowania lokalizacji (czyli wyboru 
takich lokalizacji, w sąsiedztwie których są lokalizacje z innymi produktami do skom-
pletowania) na długość drogi pokonywanej przez magazyniera w procesie komple-
tacji. Zostanie w nim wykorzystana odmiana klasycznego Syntetycznego Miernika 
Rozwoju nazwana Taksonomiczną Miarą Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL), za 
pomocą której nastąpi wybór lokalizacji do odwiedzenia przez magazyniera.
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1. Opis metody

Do konstrukcji Syntetycznego Miernika Rozwoju wykorzystano następujące 
zmienne:

 – odległość od startu,
 – stopień zaspokojenia zapotrzebowania,
 – liczbę innych kompletowanych produktów w sąsiedztwie danej lokalizacji.

Zmiennymi tymi opisano wszystkie lokalizacje, w których występuje komple-
towany produkt. Tak więc lokalizacje są tutaj obiektami.

Odległość od startu została oznaczona przez x1
*. Rodzi się pytanie, jaką miarę 

odległości należy zastosować i jakie stosować jednostki. Pytanie jest o tyle istotne, 
że chęć dokonywania pomiarów na przykład w metrach byłaby żmudna, czasochłon-
na i kosztochłonna. W artykule zastosowano odległości miejskie, a jednostką jest 
szerokość półki.

Stopień zaspokojenia zapotrzebowania na kompletowany produkt został ozna-
czony przez x2. Oblicza się go następująco:

    (1)

gdzie:
l – liczba jednostek kompletowanego produktu znajdująca się w danej lokalizacji,
z – zapotrzebowanie na kompletowany produkt.

Jeżeli w danej lokalizacji liczba jednostek kompletowanego produktu jest 
większa niż zapotrzebowanie na ten produkt, to nie ma znaczenia, o ile jest ona 
większa. Jeżeli mamy do skompletowania 50 jednostek jakiegoś produktu, w jednej 
lokalizacji znajduje się 60 jednostek tego produktu, a w innej 200 jednostek, to 
z punktu widzenia danego zlecenia obie lokalizacje są tak samo atrakcyjne ze 
względu na tę cechę, gdyż w obu zapotrzebowanie na produkt zostanie zaspokojone 
w całości.

Trzecią cechą, oznaczoną przez x3, jest liczba innych produktów będących 
na liście kompletacyjnej, znajdujących się w tej lokalizacji lub w jej sąsiedztwie. 
Sąsiedztwo można określić na różne sposoby. W opracowaniu przyjęto, że sąsiedz-
two danej lokalizacji tworzą lokalizacje znajdujące się w tej samej alejce. Zmienna x3 
będzie miała szczególne znaczenie z punktu widzenia celu artykułu, gdyż duża waga 
nadana tej właśnie zmiennej spowoduje, że utworzona syntetyczna zmienna będzie 
wybierała te lokalizacje, które mają w swoim sąsiedztwie dużo innych lokalizacji, 
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w których znajdują się kompletowane produkty. Innymi słowy, duża waga nadana 
zmiennej x3 będzie grupowała te lokalizacje, które mają być odwiedzone.

Mając wszystkie zmienne, można obliczyć TMAL. Spośród 3 omówionych 
zmiennych zmienna x1

*, czyli odległość lokalizacji od startu, jest destymulantą, 
a pozostałe dwie są stymulantami. Destymulantę zamieniono na stymulantę poprzez 
obliczenie jej odwrotności. Miernik TMAL został wyznaczony następująco (Nowak, 
1990; Ostasiewicz, 1998):

1. Odległość lokalizacji od startu (x1
*) została zamieniona na stymulantę.

2. Zmienne zostały zestandaryzowane.
3. Wyznaczono maksymalne wartości zmiennych standaryzowanych, tworząc 

tak zwany obiekt idealny.
4. Obliczono odległości euklidesowe pomiędzy wartościami zmiennych 

w danej lokalizacji a „obiektem idealnym”.
5. Nadano wagi zmiennym.
6. Obliczono wzorzec rozwoju.
7. Obliczono wartości TMAL.
Aby zebrać dany produkt, wybiera się lokalizację (lokalizacje) o najwyższym 

(najwyższych) wartościach TMAL. Może to być jedna lokalizacja, jeżeli zapotrzebo-
wanie zostanie zaspokojone w niej w całości, albo więcej niż jedna, jeżeli zapotrze-
bowanie jest większe niż ilość znajdująca się w jednej lokalizacji.

W trakcie obliczeń może się zdarzyć, że jakaś zmienna przyjmie taką samą 
wartość dla każdej lokalizacji. Najczęściej tak się dzieje dla stopnia zaspokojenia 
zapotrzebowania (zmienna x2), znacznie rzadziej dla liczby innych produktów w są-
siedztwie badanej lokalizacji (x3). W takim przypadku przyjęto, że wartości zmien-
nej standaryzowanej są dla każdego obiektu równe 0 (mimo że formalnie nie da się 
ich policzyć).

Należy zauważyć, że na tym etapie nie jest wyznaczana trasa, jaką ma pokonać 
magazynier, a jedynie lokalizacje, które musi odwiedzić. Trasa zostanie wyznaczona 
dopiero po wybraniu wszystkich lokalizacji do odwiedzenia, które są potrzebne, aby 
zebrać wszystkie produkty.

2. Przykład numeryczny

Przykład dotyczy rzeczywistego zlecenia kompletacyjnego w przedsiębior-
stwie będącym polskim oddziałem dużej firmy zajmującej się produkcją i dystrybu-
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cją narzędzi oraz odzieży roboczej. Przedsiębiorstwo posiada duży magazyn, który 
ma dość nietypowy układ regałów. Na potrzeby artykułu wykorzystano jedynie 
sektory niskiego składowania, gdyż produkty znajdujące się w zleceniu znajdowały 
się tylko w tych sektorach. Lokalizacje w magazynie są oznaczane za pomocą ciągu 
8 znaków: 0X-XX-XX-X0, gdzie pierwsze dwa znaki są oznaczeniami sektora, dwa 
kolejne to numer rzędu regałów w sektorze, następne dwa znaki to numer regału 
w rzędzie, a dwa ostatnie znaki to numer półki. Przykładowo, jeżeli mamy lokali-
zację 0A-14-01-20, oznacza to, że jest to lokalizacja znajdująca się w sektorze 0A, 
w czternastym rzędzie regałów, w pierwszym regale w tym rzędzie i na drugiej półce 
(półki liczone są od podłogi – najniżej znajdują się półki oznaczone numerem 1,  
najwyżej – numerem 6). Rzędy regałów są numerowane następująco: nieparzyste 
rzędy regałów są numerowane od strony lewej rosnąco, a parzyste – od strony prawej 
rosnąco. Plan magazynu przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Plan magazynu

0A15

0A01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0B01 01 02 03 04 05 06 07 08 0C01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

0A02 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0B02 08 07 06 05 04 03 02 01 0C02 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0A03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0B03 01 02 03 04 05 06 07 08 0C03 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0A04 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0B04 08 07 06 05 04 03 02 01 0C04 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0A05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0B05 01 02 03 04 05 06 07 08 0C05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0A06 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0B06 05 04 03 02 01 0C06 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0A07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0B07 01 02 03 04 05 OP 0C07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

05

0A08 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0B08 08 07 06 05 04 03 02 01 06 0C08 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

OP 05 01 0A09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0B09 01 02 03 04 05 06 07 08 00 0C09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0A10 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0B10 08 07 06 05 04 03 02 01 0C10 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0A11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0B11 01 02 03 04 05 06 07 08 0C11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0A12 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0B12 08 07 06 05 04 03 02 01 0C12 08 07 06 05 04 03 02 01

0A13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0B13 01 02 03 04 05 06 07 08 0C13 01 02 03 04 05 06 07 08

0C14 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

OP 05 01 00 0B14 08 07 06 05 04 03 02 01 0C15 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0B15 01 02 03 04 05 06 07 08

0C16 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

04 03 02 01 0A15 0A14 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0C17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0B16 08 07 06 05 04 03 02 01

0B17 01 02 03 04 05 06 07 08 0C18 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0C19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

OP

0B18 08 07 06 05 04 03 02 01 0C20 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0B19 01 02 03 04 05 06 07 08 0C21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0C22 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0B20 08 07 06 05 04 03 02 01 0C23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0B21 01 02 03 04 05 06 07 08

0C24 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0C25 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0B22 08 07 06 05 04 03 02 01

0B23 01 02 03 04 05 06 07 08 0C26 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0C27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

0B24 08 07 06 05 04 03 02 01 0C28 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

0K 
01 
19

0K 
01 
16

0K 
01  
18

START

OP 
05 
01 
00

07

06

8

05

0K 
01 
17

0K 
01 
14

0K 
01 
15

0K 
01 
06

0K 
01 
07

0K 
01 
08

0K 
01 
09

0K 
01 
11

0K 
01 
01

0K 
01 
02 

0K 
01 
03

0K 
01 
04

0K 
01 
05

0K 
01 
12

0K 
01 
13

0K 
01 
10

Źródło: opracowanie własne.



193krzysztOF dmytrów

grupOwanie lOkalizacji w magazynie pOdczas prOcesu kOmpletacji prOduktów 

Strefa niskiego składowania w analizowanym magazynie składa się z 3 sekto-
rów rozdzielonych rzędami kartonów ułożonych bezpośrednio na podłodze. Po lewej 
stronie występuje sektor 0A z nietypowym rzędem regałów po lewej stronie (lokali-
zacje 0A-15-XX-X0), pośrodku znajduje się sektor 0B, a po prawej stronie – sektor 0C  
razem z koszami umieszczonymi pod ścianą (sektory 0K-01-XX-X0). Należy zazna-
czyć, że polityka przedsiębiorstwa zakłada, że wybierając lokalizacje do odwiedze-
nia, w pierwszej kolejności należy wybrać sektor 0A, następnie 0B, a na końcu 0C. 
Dokonano tego w prosty sposób – rzeczywiste odległości od startu do poszczegól-
nych lokalizacji leżących w sektorze 0B i 0C powiększono, aby uczynić je mniej 
atrakcyjnymi według poziomu tej zmiennej.

Zlecenie dotyczyło skompletowania 7 produktów (były to produkty P1, P2, 
P3, P4, P5, P6 i P7). Zapotrzebowanie na nie było następujące: P1 – 50 jednostek, 
P2 – 12 jednostek, P3 – 50 jednostek, P4 – 20 jednostek, P5 – 40 jednostek, P6 – 60 
jednostek, P7 – 50 jednostek.

Rozmieszczenie produktów w magazynie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Rozmieszczenie kompletowanych produktów w magazynie

P1 P2 P3 P4

Lokalizacje stan Lokalizacje stan Lokalizacje stan Lokalizacje stan

0B-12-04-30 160 0B-11-04-20 20 0B-09-04-20 55 0B-09-04-30 25

0B-10-08-10 50 0B-09-05-10 10 0A-03-01-30 25 0A-03-07-20 30

0B-15-06-40 160 0B-08-08-40 8 0A-11-03-50 60 0B-07-04-20 15

0B-07-02-30 160 0C-11-01-40 22 0K-01-17-20 120 0A-11-03-40 13

0A-03-02-40 20

0A-07-08-10 40

0A-12-11-20 30

0C-28-01-10 50

0C-25-06-20 45

0C-12-08-20 30

0C-01-01-10 65

P5 P6 P7

Lokalizacje stan Lokalizacje stan Lokalizacje stan

0B-10-08-30 35 0A-03-07-30 55 0B-03-05-20 55

0A-04-12-10 40 0C-07-05-20 20 0B-05-06-10 45

0B-07-05-50 45 0C-17-04-30 35 0B-06-05-30 30

0C-15-06-40 20 0C-20-05-30 40 0C-03-11-30 35

Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na dużą liczbę produktów ostatnie produkty przesunięto na dół tabeli. 
Pod nazwą produktu (np. P1) znajdują się lokalizacje, w których on występuje, oraz 
liczba jednostek tego produktu w każdej lokalizacji (stan). Tak produkt P1 występuje 
w lokalizacjach: 0B-12-04-30, 0B-10-08-10, 0B-15-06-40, 0B-07-02-30, 0A-03-02-40, 
0A-07-08-10, 0A-12-11-20, 0C-28-01-10, 0C-25-06-20, 0C-12-08-20 oraz 0C-01-01-10. 
Obok oznaczenia lokalizacji (z prawej strony) znajduje się liczba jednostek tego produktu 
(czyli w tym przypadku produktu P1), która jest w danej lokalizacji. Dla wymienionych 
wyżej lokalizacji będzie to odpowiednio: 160, 50, 160, 160, 20, 40, 30, 50, 45, 30 oraz 65.

Tak więc dla każdego produktu osobno trzeba uporządkować lokalizacje według 
ich atrakcyjności z punktu widzenia kompletacji danego zamówienia. Należy nadmienić, 
że atrakcyjność lokalizacji z punktu widzenia danego produktu zależy nie tylko od jej 
położenia od startu i tego, jaką część zamówienia na ten produkt jesteśmy w stanie w tej 
lokalizacji zaspokoić, ale również od tego, jak ta lokalizacja jest położona w odniesieniu do 
lokalizacji, w których znajdują się pozostałe produkty w zleceniu. Dla każdego produktu 
z osobna należy policzyć wartości TMAL dla każdej lokalizacji, w których występuje. 
Wyniki przykładowych obliczeń zostaną przedstawione dla produktu P1. Tabela 2 pre-
zentuje wartości zmiennych dla wszystkich lokalizacji, w których znajduje się produkt P1.

Tabela 2. Wartości zmiennych dla produktu P1

Lokalizacje Odległość
x1

*

Stopień zaspokojenia 
zapotrzebowania

x2

Liczba innych produktów 
w sąsiedztwie

x3

0B-12-04-30 76 1,0 1
0B-10-08-10 69 1,0 4
0B-15-06-40 84 1,0 0
0B-07-02-30 70 1,0 3
0A-03-02-40 10 0,4 4
0A-07-08-10 22 0,8 0
0A-12-11-20 25 0,6 2
0C-28-01-10 136 1,0 0
0C-25-06-20 127 0,9 0
0C-12-08-20 104 0,6 1
0C-01-01-10 86 1,0 0

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie obliczania wartości współczynnika TMAL należy nadać wagi 
zmiennym w celu obliczenia wzorca rozwoju. Zastosowano 7 kombinacji wag. 
Przedstawiono je w tabeli 3.
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Tabela 3. Kombinacje wag nadawanych zmiennym

Kombinacje Odległość
x1

*

Stopień zaspokojenia 
zapotrzebowania

x2

Liczba innych produktów 
w sąsiedztwie

x3

K1 0,333 0,333 0,333
K2 0,500 0,250 0,250
K3 0,250 0,500 0,250
K4 0,250 0,250 0,500
K5 0,400 0,400 0,200
K6 0,400 0,200 0,400
K7 0,200 0,400 0,400

Źródło: opracowanie własne.

Powodem nadania takich systemów wag było sprawdzenie, jak zachowa się 
metoda w sytuacji, gdy wszystkie zmienne są jednakowo ważne, gdy jedna zmienna 
ma znacznie wyższą wagę niż dwie pozostałe oraz gdy dwie zmienne mają wyższe 
wagi od pozostałej zmiennej. Zgodnie z celem artykułu szczególne znaczenie będą 
miały kombinacje K4, K6 i K7, a więc te, w których dużą wagę przypisano zmiennej x3.

Ranking lokalizacji dla produktu P1 przy zastosowaniu powyższych systemów 
wag przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Rankingi lokalizacji dla produktu P1  
przy zastosowaniu poszczególnych systemów wag

P1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
0B-12-04-30 6 6 5 5 6 6 5
0B-10-08-10 2 4 1 2 4 3 1
0B-15-06-40 7 7 7 8 7 8 7
0B-07-02-30 4 5 2 3 5 4 2
0A-03-02-40 1 1 6 1 2 1 4
0A-07-08-10 5 3 3 6 1 5 6
0A-12-11-20 3 2 4 4 3 2 3
0C-28-01-10 9 11 9 10 9 11 9
0C-25-06-20 10 10 10 11 10 10 10
0C-12-08-20 11 9 11 7 11 7 11
0C-01-01-10 8 8 8 9 8 9 8

Źródło: opracowanie własne.
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Jak widać z tabeli 4, ranking lokalizacji silnie zależy od systemu wag.  
W 4 przypadkach najbardziej atrakcyjną lokalizacją okazała się lokalizacja 0A-03- 
-02-40, raz lokalizacja 0A-07-08-10, a dwa razy lokalizacja 0B-10-08-10. Widać, że 
pierwsze dwie lokalizacje były szczególnie preferowane w przypadku, gdy ważna 
była odległość (są położone najbliżej punktu startowego). Lokalizacja 0B-10-08-10 
była szczególnie preferowana, gdy ważny był stopień zaspokojenia zapotrzebowa-
nia i liczba innych produktów w sąsiedztwie lokalizacji. Widać także, że odległość 
i liczba innych produktów w sąsiedztwie silnie preferują lokalizację 0A-03-02-40, 
mimo że zapotrzebowanie jest w niej zaspokojone jedynie w 40%. Dlatego odwiedza-
jąc tę lokalizację, należy również odwiedzić inną (tę, która jest druga w rankingu).

Podobną analizę przeprowadzono dla pozostałych produktów. Po wybra-
niu lokalizacji do odwiedzenia wyznaczono trasę za pomocą heurystyki s-shape 
(Tarczyński, 2012), gdyż taka jest stosowana w przedsiębiorstwie. Wybrane lokaliza-
cje, trasę oraz łączną odległość pokonaną przez magazyniera dla każdej kombinacji 
wag przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Kolejność odwiedzania lokalizacji oraz łączna odległość pokonana przez 
magazyniera dla poszczególnych kombinacji wag

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

O
dw

ie
dz

an
e 

lo
ka

liz
ac

je

0A-03-02-40 0A-03-01-30 0A-04-12-10 0A-03-01-30 0A-03-02-40 0A-03-01-30 0A-04-12-10
0A-04-12-10 0A-03-02-40 0A-03-07-20 0A-03-02-40 0A-04-12-10 0A-03-02-40 0A-03-07-20
0A-03-07-20 0A-04-12-10 0A-03-07-30 0A-04-12-10 0A-03-07-20 0A-04-12-10 0A-03-07-30
0A-03-07-30 0A-03-07-20 0A-11-03-50 0A-03-07-20 0A-03-07-30 0A-03-07-20 0B-03-05-20
0A-11-03-50 0A-03-07-30 0B-03-05-20 0A-03-07-30 0A-07-08-10 0A-03-07-30 0B-09-05-10
0B-03-05-20 0A-12-11-20 0B-09-05-10 0B-03-05-20 0A-11-03-50 0A-12-11-20 0B-09-04-20
0B-09-05-10 0A-11-03-50 0B-10-08-10 0B-08-08-40 0B-03-05-20 0A-11-03-50 0B-10-08-10
0B-10-08-10 0B-03-05-20 0B-11-04-20 0B-10-08-10 0B-09-05-10 0B-03-05-20 0B-11-04-20
0B-11-04-20 0B-08-08-40 0C-20-05-30 0B-09-04-20 0B-11-04-20 0B-08-08-40 0C-20-05-30
0C-20-05-30 0B-09-05-10 0B-09-05-10 0C-20-05-30 0B-09-05-10 0A-04-12-10

0C-20-05-30 0C-20-05-30 0C-20-05-30

Po
ko

na
ny

 
dy

st
an

s

130 127 130 85 145 127 92

Źródło: opracowanie własne.
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grupOwanie lOkalizacji w magazynie pOdczas prOcesu kOmpletacji prOduktów 

Jak widać z tabeli 6, magazynier pokona najkrótszą drogę, jeżeli wagi nadane 
zmiennym wyniosą odpowiednio: 0,25/0,25/0,5 (K4), następnie 0,2/0,4/0,4 (K7). Tak 
więc w obu przypadkach grupowanie lokalizacji przyniosło zamierzony efekt, czyli 
skrócenie drogi, którą pokona magazynier. Trzecią kombinacją, w której zmienna x3  
miała dużą wagę, była kombinacja K6 (0,4/0,2/0,4). Dała ona trzeci, jeżeli chodzi 
o pokonaną drogę, wynik (razem z kombinacją K2 – 0,5/0,25/0,25). Oczywiście jest 
to wynik osiągnięty tylko dla jednego zlecenia. W toku dalszych badań należałoby 
przeprowadzić badania symulacyjne albo w odniesieniu do rzeczywistych zleceń 
kompletacyjnych. Ich celem byłoby sprawdzenie, czy istotnie grupowanie lokalizacji 
skraca drogę pokonywaną przez magazyniera w procesie kompletacji. Wydaje się, że 
dodatkową zmienną, która powinna mieć także dużą wagę w przypadku współczyn-
nika TMAL, powinna być zmienna x2 (stopień zaspokojenia zapotrzebowania), mimo 
że w tym przykładzie taka kombinacja wag dała nieco gorszy wynik.

Podsumowanie

Celem artykułu było zbadanie, czy grupowanie lokalizacji do odwiedzenia 
w procesie kompletacji skraca drogę, którą pokonuje magazynier. W opracowaniu 
wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące zlecenia kompletacyjnego w przed-
siębiorstwie. Lokalizacje, które ma odwiedzić magazynier, wybrano za pomocą 
Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL) będącej prostym 
Syntetycznym Miernikiem Rozwoju. Na podstawie otrzymanych wyników można 
stwierdzić, że pogrupowanie lokalizacji do odwiedzenia (poprzez nadanie dużej 
wagi zmiennej oznaczającej liczbę lokalizacji zawierających inne kompletowane 
produkty, a znajdujących się w sąsiedztwie badanej lokalizacji) skraca drogę poko-
nywaną przez magazyniera.

Aby potwierdzić ten wynik, należy przeprowadzić badanie symulacyjne albo 
wziąć pod uwagę większą liczbę zleceń kompletacyjnych w celu stwierdzenia, czy 
otrzymany w niniejszym artykule wynik można uogólnić. Dodatkowo można się 
pokusić o utworzenie systemu, który będzie badał dla różnych zleceń różne kom-
binacje systemu wag nadawanych zmiennym opisującym lokalizacje. System taki 
liczyłby wartości TMAL dla różnych kombinacji wag i wybierał tę, dla której droga 
pokonywana przez magazyniera będzie najkrótsza.
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LOCaTIONS gROuPINg IN ThE PROCESS OF ORDER-PICkINg

abstract

In modern warehouses the dominant type of storing is shared storage. It means that 
the given product can be stored in theoretically unrestricted number of locations and vice 
versa, given location can store unrestricted number of various products. Therefore, when 
the decision maker wants to select locations for order-picking, many criteria should be used. 
Their examples are: the distance from the start, the degree of demand satisfaction, storage 
time or the number of other picked products in the neighbourhood of analysed location. In 
the article particular attention will be put on the last feature. Putting more weight on it may 
cause that maybe more distant location will be selected, but many products from locations 
placed closer to each other can be picked. “Attractiveness” of each location will be determi-
ned by means of synthetic variable, named Taxonomic Measure of Location’s Attractiveness 
(Polish abbreviation – TMAL).

Translated by Krzysztof Dmytrów

Keywords: order-picking, supply chain management, optimisation
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MONITOROWaNIE TRaFNOŚCI SYSTEMu PROgNOZ SPRZEDażY 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano system prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie, 
który jest stosowany do wyznaczania tygodniowych prognoz dla około 12 tys. produktów. 
Przedstawiono strukturę systemu, stosowane w nim metody, zaproponowano błąd prognoz 
ex post, który może być stosowany również w przypadku szeregów czasowych z nadmiarem 
zer (zero-inflated time series). Zaprezentowano ponadto sposób monitorowania trafności 
prognoz opierający się na rozkładzie proponowanego błędu ex post dla produktów sprzeda-
wanych rzadko.

Słowa kluczowe: systemy prognoz sprzedaży, trafność systemów prognoz, szeregi czasowe 
z nadmiarem zer

Wstęp

Współcześnie przedsiębiorstwa, szczególnie średnie i duże, mają zazwyczaj tak 
bogaty asortyment towarów (wyrobów), że przy wyznaczaniu prognoz sprzedaży 
konieczne jest wspomaganie się odpowiednim systemem prognostycznym. System 
prognostyczny stanowi podsystem całego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 
(zob. Dittmann, 2004, 1996). Za pomocą systemu prognostycznego wyznacza się 
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prognozy zmiennych opisujących zarówno otoczenie przedsiębiorstwa, jak i jego 
działalność (np. prognozy sprzedaży). Od prognoz sprzedaży zależy poziom zamó-
wień do dostawców, a tym samym – obciążenie magazynu, jak i poziom realizacji 
zamówień od klientów, czyli stopień zaspokojenia popytu. Prognozowanie sprzedaży 
w praktyce jest zazwyczaj oscylowaniem między dążeniem do zmniejszenia kosztów 
magazynowania a jednoczesnym dbaniem o utrzymanie odpowiedniego poziomu 
realizacji zamówień od klientów (zob. Sarjusz-Wolski, 2000).

1. System prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie

W pracy (Dittmann, 2004, s. 26) autor zwraca uwagę na szczególną rolę pro-
gnozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem: „Prognozowanie – jako jeden ze 
środków wykorzystywanych w procesie planowania – nabiera szczególnego zna-
czenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ złe antycypowanie przyszłych 
trendów może być niszczące dla firmy”. Prognozy, w tym szczególnie prognozy 
wielkości sprzedaży, są niezbędne w procesach zarządzania sprzedażą, finansa-
mi, produkcją (siłą roboczą, zapasami) czy też w działaniach marketingowych. Ze 
względu na liczbę wyznaczanych prognoz i ich wzajemne powiązania współczesne 
przedsiębiorstwa posługują się systemami prognostycznymi. 

W pracy (Metzer, Bienstock, 1998) wskazuje się na następujące zasady, zgodnie 
z którymi powinien być zbudowany system prognoz w przedsiębiorstwie:

1. System prognoz powinien być platformą, poprzez którą komunikują się 
progności i użytkownicy prognoz.

2. System prognoz powinien być dostosowany do specyfiki sprzedaży w przed-
siębiorstwie (a nie na odwrót).

3. Nawet skomplikowane systemy prognoz powinny być prezentowane 
w sposób przejrzysty.

4. Progności powinni używać zestawu metod analizy szeregów czasowych, 
a nie jednej wybranej metody.

5. Systemy prognoz powinny zawierać w sobie metody analizy szeregów czaso-
wych, modele ekonometryczne oraz (a nie lub) metody analizy jakościowej.

6. System prognoz powinien wskazywać na najlepsze metody prognozowania 
danej zmiennej.

7. Progności powinni „uwrażliwiać” system prognoz na te produkty, których 
sprzedaż jest szczególnie ważna. 
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mOnitOrOwanie traFnOści systemu prOgnOz sprzedaży w przedsiębiOrstwie 

Wytyczne te powstały w wyniku wieloletnich analiz systemów prognoz 
w przedsiębiorstwach działających w USA (zob. Metzer, Bienstock, 1998). 

W badanym przedsiębiorstwie system prognoz jest zbudowany w ten sposób, że 
na podstawie 5-tygodniowego błędu ex post (będącego pierwiastkiem z błędu średnio-
kwadratowego – RMSE) wybierana jest najlepsza metoda stosowana następnie do ob-
liczania prognoz ex ante. W ten sposób spośród wszystkich dostępnych metod system 
prognoz sam „wybiera” metodę najlepszą do prognozowania wielkości sprzedaży 
każdego produktu. Wybierana jest ta metoda, dla której błąd RMSE osiąga minimum 
(w przypadku jednakowych wartości błędów wybierana jest metoda prostsza1).

W systemie prognostycznym badanego przedsiębiorstwa dostępne są następu-
jące metody:

1. Prognozowanie na podstawie mediany rozkładu empirycznego.
2. Prognozowanie na podstawie mediany rozkładu Poissona.
3. Prognozowanie na podstawie mediany rozkładu gamma.
4. Średnia ruchoma (10-tygodniowa).
5. Prosty, liniowy model Browna (stała wygładzania α = 0,2).
6. Modele Holta (stałe wygładzania α, β = 0,2).
7. Prognozowanie na podstawie mediany z wartości niezerowych z uwzględ-

nieniem średniego odstępu czasu między zamówieniami.
8. Prognozowanie na podstawie mediany z wielkości niezerowych z uwzględ-

nieniem sekwencji sprzedaży z ostatnich 5 tygodni.
9. Model trendu liniowego z addytywnymi wahaniami sezonowymi.
W trzech pierwszych metodach prognozy wyznaczane są na podstawie mediany 

odpowiedniego rozkładu (rozkładu empirycznego, Poissona i rozkładu gamma). Metody 
te są przydatne do prognozowania wtedy, gdy produkty są sprzedawane rzadko. Stałe 
wygładzania w modelach adaptacyjnych (model Browna i Holta) zostały dobrane 
w drodze symulacji. Przyjęte niskie wartości stałych wygładzania mają też zabezpie-
czać przed zbyt gwałtownymi skokami prognoz. Metody 7 i 8 wynikają bezpośrednio ze 
specyfiki sprzedaży niektórych produktów i są efektem znajomości pewnych sekwencji 
sprzedaży. Dotyczą one również produktów o niskiej częstości sprzedaży. Zastosowanie 
innych metod (zaawansowane metody analizy szeregów czasowych, przyczynowo- 
-opisowe modele ekonometryczne) nie przynosiło zadowalających rezultatów ze względu 
na fakt, że w przypadku większości produktów występuje niska częstość sprzedaży ro-
zumiana jako udział tygodni z dodatnią sprzedażą w liczbie tygodni ogółem. 

1  To, która metoda jest prostsza, rozstrzygane jest arbitralnie.
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2. Monitorowanie trafności systemu prognoz

W badanym przedsiębiorstwie częstość sprzedaży była w przypadku większo-
ści produktów bardzo niska2. Strukturę produktów ze względu na częstość sprzeda-
ży przedstawiono na rysunku 1. Wynika z niego, że wyraźnie dominują produkty 
o niskiej częstości sprzedaży. Aż 71% produktów jest sprzedawanych raz na 5 tygodni 
lub rzadziej. Tylko 3% asortymentu sprzedaje się w 9 na 10 tygodni (lub częściej). 

Rysunek 1. Rozkład produktów ze względu na tygodniową częstość sprzedaży

Źródło: opracowanie własne.

Niskie częstości sprzedaży produktów oznaczają, że niemożliwe staje się mo-
nitorowanie dokładności prognoz sprzedaży na podstawie rozkładów zazwyczaj li-
czonych względnych błędów ex post, takich jak na przykład MPE, MAPE czy też 
współczynniki Theila itp.3 Związane jest to z tym, że sprzedaż często jest równa 
zero. Oznacza to, że w mianownikach względnych błędów ex post występują zera, 
co uniemożliwia ich obliczenie. 

2  Rozpatrywane są dane tygodniowe, na podstawie których wyznacza się częstości dla ostatnich 
30 tygodni.

3  Charakterystykę tego typu błędów można znaleźć np. w (Cieślak, 2002; Czerwiński, Guzik, 
1980; Zawadzki, 1996; Zeliaś, 1997).
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mOnitOrOwanie traFnOści systemu prOgnOz sprzedaży w przedsiębiOrstwie 

Pomijanie tygodni z zerową sprzedażą przy liczeniu wspomnianych błędów jest 
także nieuzasadnione. Przykładowo, jeżeli sprzedaż w okresie weryfikacji prognoz 
wynosiła odpowiednio: 0, 0, 0, 0, 5, a prognozy: 5, 5, 5, 5, 5, to błąd MAPE (czy 
MPE) wyniesie 0 (zakładając, że błąd liczony tylko wtedy, gdy sprzedaż jest dodat-
nia, czyli dla ostatniego tygodnia). Po uwzględnieniu tygodni z zerową sprzedażą 
widać jednak, że trafność prognoz rozpatrywana łącznie, dla wszystkich 5 tygodni, 
jest niska.

Nieprawidłowe jest również opieranie się na błędach bezwzględnych, na przy-
kład na błędzie RMSE (pierwiastek z błędu średniokwadratowego prognoz ex post). 
Wadą tego miernika w kontekście monitorowania sytemu prognoz jest to, że błąd 
dla każdego produktu wyrażony jest w innej jednostce. Odnoszenie tego błędu do 
wartości średniej sprzedaży w okresie empirycznej weryfikacji prognoz jest także 
nieuzasadnione, gdyż w wielu przypadkach średnie te są równe zeru, co wyklucza 
z analizy wiele produktów. 

Ze względu na specyfikę sprzedaży w badanym przedsiębiorstwie zapropo-
nowano błąd prognoz ex post (D), który może być liczony również dla produktów 
o niskiej częstości sprzedaży. Dla tego typu produktów szeregi czasowe charaktery-
zują się dużą liczbą zer. 

W opisywanym przedsiębiorstwie występuje 5-tygodniowy cykl zamówień 
i podstawowe znaczenie mają nie prognozy dla poszczególnych tygodni, lecz ich 
5-tygodniowe sumy. W związku z tym przedstawiona zostanie wersja błędu opiera-
jąca się na tego typu sumach4. 

Omawiany błąd (D) jest liczony dla dwóch przypadków (yTp – prognoza wielko-
ści sprzedaży w tygodniu T, T = 1,2, ... ,k , k – liczba prognoz, yT – wielkość sprzedaży 
w tygodniu T)5:

a)   jeżeli  
(1)

b)  D = 0,                                   jeżeli 

Jeśli suma sprzedaży jest równa sumie prognoz , to błąd  
D = 0 [przypadek „b” we wzorze (1)]. Jeżeli sumy sprzedaży i prognoz są różne, błąd 

4  Można też przyjąć, że okresem jednostkowym będzie okres 5-tygodniowy. Błąd ten można 
również wyznaczać jako średnią z błędów liczonych dla poszczególnych tygodni. Wtedy błąd jest 
liczony oddzielnie dla każdego tygodnia, a otrzymane w ten sposób błędy cząstkowe są następnie dla 
danego produktu uśredniane. 

5  Jest to propozycja autorska.
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D liczony jest w ten sposób, że w liczniku występuje różnica między sumą prognoz 
i sumą sprzedaży, a w mianowniku podstawia się większą z tych sum. 

Dlaczego tego typu wybieg? Podstawianie większej z sum pozwala na policzenie 
błędu w każdej sytuacji, a więc także wtedy, gdy suma sprzedaży (lub suma prognoz) 
wynosi zero. Jeżeli , to błąd D jest ujemny (prognozy są zaniżone). 
Jeśli prognozy są zerowe, a sprzedaż dodatnia, to D = –1. Jeśli , to 
prognozy są zawyżone, a D > 0. Jeżeli wielkość sprzedaży jest zerowa, a prognozy 
dodatnie, to D = 1. W odróżnieniu od większości względnych błędów prognoz ex post 
błąd D jest znormalizowany D ∈ 〈–1, 1〉. 

Warto zwrócić uwagę na wartości skrajne błędu. Jeśli D = –1, to prognozy ex post 
są równe zeru, a sprzedaż jest dodatnia, natomiast gdy D = 1 – prognozy są dodatnie, 
a sprzedaż zerowa (w okresie weryfikacji prognoz). Oznacza to, że w przypadku war-
tości skrajnych różne sumy sprzedaży (prognoz) dają taką samą wartość błędu D (1 lub 
–1). Przypadki tego typu powinny być zatem poddawane dalszym analizom. Można na 
przykład badać rozkłady sprzedaży (w ujęciu wartościowym) dla produktów, dla których 
prognozy są równe zeru (D = –1) lub analogicznie – rozkłady prognoz dla produktów, 
które w okresie weryfikacji prognoz nie były sprzedawane (D = 1). Analiza tego typu roz-
kładów pozwala na upewnienie się, że prognozy nie są skrajnie zawyżone lub zaniżone.

3. Przykład empiryczny

W przykładzie empirycznym przedstawiono sposób monitorowania trafności 
prognoz na podstawie rzeczywiście funkcjonującego systemu prognoz sprzeda-
ży w przedsiębiorstwie. Jest to centrum dystrybucyjne dużego przedsiębiorstwa, 
o zasięgu międzynarodowym, zlokalizowane na terenie województwa zachodniopo-
morskiego. W każdym tygodniu wyznaczane są 5-tygodniowe prognozy wielkości 
sprzedaży dla ponad 12 tys. produktów (asortyment obejmuje 12 488 produktów). Na 
ich podstawie wyznaczane są zamówienia do dostawców oraz prowadzona jest gospo-
darka magazynowa. Wymagane jest też utrzymanie przynajmniej 90-procentowego  
poziomu realizacji zamówień6. 

Do oceny trafności prognoz ex post zastosowano przedstawiony wcześniej błąd 
D. Rozkład prognoz ze względu na ten błąd przedstawiono na rysunku 2, natomiast 
wybrane statystyki pozycyjne zawarto w tabeli 1.

6  Oznacza to, że co najmniej 90% zamówionych produktów musi być dostępnych w magazynie. 
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Rysunek 2. Rozkładu błędu prognoz ex post (D)

Źródło: opracowanie własne.

Prognozy ex post dla większości produktów charakteryzowały się bardzo 
niskimi wartościami błędu. W przypadku 52% produktów błąd zawierał się w prze-
dziale D ∈ (–0,1; 1〉 , przy czym były to prawie wyłącznie błędy równe zeru. Dla 9% 
produktów prognozy były równe zeru, podczas gdy sprzedaż wystąpiła. Dla 10% 
produktów prognozy były dodatnie, a sprzedaż nie wystąpiła. Jak można zauważyć, 
liczba produktów, dla których prognozy są „skrajnie” zaniżone i zawyżone, jest 
zbliżona, co może wskazywać na małe obciążenie prognoz. Udziały w pozostałych 
przedziałach ukształtowały się na niskim poziomie rzędu 1–2%. 

Mediana błędu prognoz D jest równa zeru, co potwierdza wniosek o nieobcią-
żeniu prognoz (średnia wartość błędu wynosi –0,044). Rozkład błędu D charakte-
ryzował się ponadto w zawężonym obszarze zmienności nieznaczną zmiennością, 
silną asymetrią lewostronną i znaczną wysmukłością. 

W przypadku 19% produktów prognozy były zaniżone lub zawyżone  
(D = 1, D = –1), przy czym błąd wskazuje jedynie na występowanie tego typu sy-
tuacji, nie informując przy tym, jaka była skala tych zjawisk. W związku z tym od-
dzielnej analizie poddano każdy z tych przypadków. Rozkład sprzedaży produktów 
(w zł) w sytuacji, gdy prognozy były zerowe (D = –1), przedstawiono na rysunku 3. 
Z kolei rozkład prognoz (w zł), którym odpowiadała sprzedaż równa zeru, zobra-
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zowano na rysunku 4. Statystyki opisowe dla każdego z tych rozkładów zawarto 
w tabeli 17. 

Tabela 1. Statystki pozycyjne błędu prognoz ex post (D), wartości sprzedaży [zł]  
dla D = –1 oraz wartości prognoz ex post dla D = 1

Statystyka/D D Sprzedaż (D = –1) Prognozy (D = 1)

D1 –0,945 0,000 0,000

Q1.4 –0,147 0,000 0,000

M 0,000 0,000 0,000

Q3.4 0,000 3,110 0,200

D9 0,883 73,920 0,500

Q 0,074 1,555 0,100

A2 –1,000 1,000 1,000

Kp 0,040 0,021 0,200

Źródło: opracowanie własne.

Jak kształtowała się sprzedaż, gdy prognozy były równe zeru? W większości 
przypadków (tygodni) sprzedaż była również równa zeru lub utrzymywała się (war-
tościowo) na bardzo niskim poziomie (zob. rysunek 3). Mediana sprzedaży również 
wyniosła zero. W zawężonym obszarze zmienności rozkład sprzedaży cechował się 
znaczną zmiennością, silną asymetrią prawostronną i znaczną wysmukłością. Silna 
asymetria prawostronna wskazuje, że dominowały niskie wartości zamówień, co jest 
zjawiskiem pożądanym.

7  Rozkłady te zostały wyznaczone dla poszczególnych tygodni, a nie dla sum 5-tygodniowych, 
jak przy wyznaczaniu błędu D, w związku z czym dla tygodni, w których prognozy (sprzedaż) nie 
były dodatnie, w każdym z 5 tygodni pojawiają się wartości zerowe.
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Rysunek 3. Rozkład wartości sprzedaży [zł] dla D = –1

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Rozkład wartości prognoz ex post [zł] dla D = 1

Źródło: opracowanie własne.
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W sytuacji, gdy sprzedaż nie występowała, także prognozy kształtowały się 
na niskim poziomie (w ujęciu wartościowym), co potwierdza rysunek 4. Mediana 
prognoz była równa zeru. Rozkład prognoz (w zawężonym obszarze zmienności) 
cechował się niską zmiennością, silną asymetrią prawostronną oraz nieznaczną wy-
smukłością. Silna asymetria prawostronna potwierdza przewagę prognoz o niskiej 
wartości, co jest zjawiskiem korzystnym.

Podsumowanie

Przy bogatym asortymencie sprzedaży zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga 
posługiwania się systemem prognoz sprzedaży. Jest to uwarunkowane koniecznością 
częstego wyznaczania prognoz dla dużej liczby produktów. Ważnym elementem 
każdego systemu prognoz jest ich monitoring. Jest to utrudnione zwłaszcza wtedy, 
gdy część produktów jest sprzedawanych rzadko, co nie pozwala na oparcie się na 
rozkładach zazwyczaj liczonych względnych błędów prognoz ex post. W związku 
z tym w artykule zaproponowany został miernik, który może być liczony także dla 
tego typu produktów, a więc dla produktów, których szeregi czasowe sprzedaży 
cechują się nadmiarem zer. W przykładzie empirycznym błąd ten zastosowano do 
oceny trafności systemu prognoz, który został zaprojektowany na potrzeby przed-
siębiorstwa zlokalizowanego w województwie zachodniopomorskim.
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MONITORINg OF SaLES FORECaSTINg SYSTEM IN a COMPaNY

abstract

The article describes the sales forecasting system in the company, which is used to 
determine the weekly forecasts for about twelve thousand products. The structure of the 
system as well as forecasting methods were presented. Also an ex-post forecast error, which 
can also be used in case of zero-inflated time series was proposed. The way of monitoring the 
accuracy of predictions based on the distribution of the proposed ex-post error also discussed.

Translated by Mariusz Doszyń

Keywords: sales forecasting systems, accuracy of sales forecasting systems, zero-inflated 
time series
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Introduction

Behavioural finance is a controversial research topic, as it questions the conven-
tional finance science and its achievements over the past century. In their research 
financial behaviourists apply such methods as experiments, psychological tests and 
surveys. All of them being an attempt to the observe reality. However, according to 
well known in physics Heisenberg’s uncertainty principle (Heisenberg, 1927), it is 
not possible to observe a particle without influencing its state. In psychology a similar 
phenomenon is known as the Hawthorne Effect. In 1920’s a group of researchers 
conducted an experiment in Hawthorne plant trying to verify what amount of light 
makes employees more productive. Scientists have noticed that independently of 
the amount of light productivity of workers has increased during research period 
which was assigned to the sole fact of participation in the study (French, 1953). 
If Hawthorne Effect really exists [as some (Jones, 1992) claim results obtained in 
Hawthorne plant do not necessary confirm that] behavioral scientists should pay a lot 
of effort to remember of its existence while analyzing experimental or survey results. 
It is a hard but essential task for a behavioral scientist to choose a method of research 
that is less invasive and gives him/her the best look on the reality.

In this article an attention is focused on a survey as a method of preferences’ 
elicitation. The objective of the article is to make an assessment of the relationship 
between the responses given by the respondents in a survey and their knowledge level 
measured by their final marks average. We suppose that it is possible that some of 
respondents instead of revealing their real preferences give answers that (according to 
them) are correct. We relate it to the widely described in literature social desirability 
effect (see Section 1) as we suppose that people answering questions in a survey more 
than answering honestly are willing not to appear unwise.

The hypothesis that is to be verified is that: subjects answering questions about 
insurance preferences having higher level of knowledge give answers closer to 
results that could be obtained from a mathematical calculation.

The hypothesis stated above is to be verified on the basis of data obtained from 
a survey research conducted in 2013 among students frequenting Wroclaw School 
of Banking. 

The organization of the paper is as follows. In the first Section 1 we shortly 
describe some issues concerning surveys. Section 2 assesses relationship between 
level of knowledge and responses given in survey and the last section summarizes 
obtained results and conclusions drawn.
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1. Validity of surveys as a research method

Conducting a survey every scientist hopes to get results that are closest to the 
truth, but unfortunately for years researchers report issues in surveys’ validity.

The first problem in conducting both surveys and experiments is the impossibil-
ity to control all factors influencing subjects. An influence on subjects’ answers can 
have, for instance, the interviewer’s person itself. It was found, inter alia, that inter-
viewer’s gender (Flores-Macias, Lawson, 2008) or even voice intonation (Groves, 
2004) can affect subjects’ responses. Also, an answer to one question can be af-
fected by other items included in the questionnaire (Tourangeau, Rasinski, 1988). 
The manner the question is worded can cause mood changes temporarily modify-
ing attitude (Podsakoff, MacKenzie, Lee, Podsakoff, 2003). Great impact on results 
obtained can have also questions framing (Tversky, Kahneman, 1986) i.e. the way 
questions are formulated. Questioning mode (choice or matching) as well was shown 
to influence elicited preferences (Mousseau, 1997).

Another important problem is often reported hypothetical bias. Scientists 
cannot agree on the informative value of hypothetical surveys, some deny it com-
pletely (Neill, Cummings, Ganderton, Harrison, McGukin, 1994), some find survey 
results a good predictor of field behavior (Dohmen, 2005). For example there is strong 
evidence that declared in surveys willingness to pay for some good is usually higher 
that actual one (List, Shogren, 1998), but the difference can be reduced by entreaty 
to answer honestly and “as if it were real” (Loomis, Brown, Lucero, Peterson, 1996) 
and as Botelho and Costa Pinto (2002) claim even if hypothetical willingness to 
pay overestimates real one the distribution of predicted (on the basis of hypothetical 
answers) real WTP matches well the distribution of real WTP. 

The last of the most common issues is related to respondents. Some subjects par-
ticipating in surveys with topics that may be socially sensitive modify their answers 
so that they are easily accepted by sociality (Shogren, Fox, Hayes, Roosen, 1999), for 
some subjects complex problems are to complicated so they intendedly or not omit 
one or more attributes during taking decisions (Hensher, Rose, Greene, 2005), some 
indulge temptation to (instead of looking for an optimal answer) give minimally 
acceptable answers (Krosnick, 2000). Moreover, what is even more problematic to 
scientists, some authors claim that it is impossible to elicit attitudes on some issues 
in a survey simply because most people “do not possess preformed attitudes at the 
level of specificity demanded in surveys” (Zaller, Feldman, 1992). 
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2. Methodology and research results 

Mathematically correct way to assess a certain equivalent of a gamble is  
to calculate its expected value, but as many scientists indicate that the valuation of 
a gamble by a person is often affected by other factors (Kahneman, Tversky, 1979). 
As shown by the authors (Rólczyński, Forlicz, Kuźmiński, 2015), people in specific 
conditions are willing to give up part of the possessed goods to be able to keep the 
rest for sure, even if the rest is less than the expected value of the game. The results  
of decisions can also depend on, inter alia, gender, ability to earn and whether 
the game concernes the potential gains or losses. The original research (Forlicz, 
Kowalczyk-Rólczyńska, Rólczyński, 2014) conducted by Authors was an attempt to 
assess the influence of information with regard to the value of an expected damage, 
probability of damage occurrence itself and differentiation of the size of the damage 
on the acceptable price of insurance premium (on the example of a voluntary com-
prehensive motor insurance). 

The research was conducted in a survey form among approx. 600 students 
of extramural programmes of study (1st and 2nd degree and post-graduate studies)  
of Wrocław School of Banking. Due to no replies or illogical replies received, at the 
outset about 10% of observations were eliminated (depending on a question). The 
research was conducted in two rounds always in the same student groups, at an inter-
val of two or three weeks, however, the list of persons from the first and the second 
round of the research was not always the same. The questions were divided into  
the ones asked in the first and the second round in a way that the subjects could not 
know instantaneously which factors are manipulated by the researchers.

In the first round the following questions were asked:
1. A person, called the Unknown, has a car worth 30,000 PLN and he/she 

considers if he/she should spend money on comprehensive motor insuran-
ce. This person knows that among other similar people every year 100 per 
1,000 people suffer different damages (accident, theft, bump or the like). The 
average amount of this damage equals 6,000 PLN. What is your opinion? 
At what price of insurance (for one year period) should this person decide 
to insure his/her car?

2. Another person, let’s call her/him the Dark Horse, has also a car worth 
30,000 PLN and he/she considers if he/she should spend money on com-
prehensive motor insurance. This person knows that among other similar 
people every year 200 per 1,000 people suffer different damages (accident, 
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theft, bump or the like). The average value of such damage amounts to 3,000 
PLN. What is your opinion? At what price of insurance (for one year period) 
should this person decide to insure his/her car?

3. A person, called the Secret, likewise other presented here, has a car worth 
30,000 PLN and he/she considers if he/she should spend money on com-
prehensive motor insurance. This person knows that among other similar 
people every year 100 per 1,000 people suffer different damages (acci-
dent, theft, bump or the like). Usually these persons do not suffer any major 
damages whose value is the most often from 5,500 PLN to 6,5 PLN, so 
the average value of a damage equals 6,000 PLN. What is your opinion?  
At what price of insurance (for one year period) should this person decide 
to insure his/her car?

The third question includes the same information about the situation of the 
person who is going to take insurance as in the first question, however, additionally, 
variability of the size of damage possible to be incurred was given. 

The second round includes the following questions:
1. Some person, let us call him/her the Mysterious, has a car worth 30,000 PLN. 

As every year, he/she considers if he/she should spend money on comprehen-
sive motor insurance. This person knows that among other similar people 
every year 100 per 1,000 people suffer different damages (accident, theft, 
bump or the like). The average value of such damage amounts to 3,000 PLN.  
What is your opinion? At what price of insurance (for one year period) 
should this person decide to insure his/her car?

2. A person, called the Enigmatic, like others, has a car worth 30,000 PLN and 
he/she considers if he/she should spend money on comprehensive motor in-
surance. This person knows that among other similar people every year 100 
per 1,000 people suffer different damages (accident, theft, bump or the like). 
Usually for 60 out of these 100 people a damage is only a minor bump that 
ends up with a repair worth 1,000 PLN, 20 people have their cars broken 
into and damaged at the value of a few (approx. 7) thousand Polish zloty, 
and 20 people has a serious accident and the repair’s costs are usually very 
high (20,000 PLN). What is your opinion? At what price of insurance (for 
one year period) should this person decide to insure his/her car?

3. Another person, let’s call her/him the Dark Horse, has also a car worth 
30,000 PLN and he/she considers if he/she should spend money on com-
prehensive motor insurance. He/she knows that among similar people, 
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every year the average value of a loss incurred in different circumstances 
(accident, theft, etc.) equals 6,000 PLN. Insurance of such a car costs…  
At what probability of damage occurrence, according to you, concluding 
a car insurance agreement is viable for the Dark Horse person?

In the second round the average size of damage was changed in the first question 
in comparison to the first question from the first round, and the probability of damage 
occurrence was changed in comparison to the second question from the first round. 
In the second question of the second round, the changeability of damage possible to 
be incurred was given once again, yet, this time it was greater than in the third qu-
estion of the first round. There was a completely different question asked in the third 
question of the second round, namely about probability. In this question about half of 
people were offered insurance at the price that the people gave in the first question of 
the first round, and they checked if these people gave the same value of probability of 
damage occurrence (which would induce them to take insurance) as the probability 
shown in the first question of the first round. In case of other people, the average price 
given in a student group was submitted as the insurance price.

After conducting the basic research and obtaining partially puzzling results, 
authors started to wonder whether it is possible that part of the people treated comple-
ting the survey as an additional task given during classes and whether they answered 
more with their “brains” than with their “hearts”, so by applying the methods they 
knew from their classes, what is certainly an undesirable effect. It was assumed that 
if it had been so, then the persons with better marks on average would have given 
responses more similar to the ones resulting from statistics than the persons with 
worse marks. In order to check this possibility, the responses of the surveyed were 
compared with the average final marks from previous years of studies, whereas this 
comparison was made only in the group of these people who in the third question of 
the second round were offered an insurance at the price they gave in the first question 
of the first round.

In the first step, parameters of regression lines, which describe a dependence 
of a standardized response with a given question that was changed into a neutral 
(wherein a nominal value was assumed as the expected loss value in questions from 1 
to 3 of the first round and the questions 1 and 2 of the second round, while a value of 
probability which guarantees that the premium amount equalizes with the expected 
loss value in the third question of the second round) on a standardized final marks 
average of a student were described. Table 1 presents the results of these calculations 
together with relevance of a directional parameter.
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Table 1. Slope of regression lines that describe dependence of a standardized response  
to a given question changed into a neutral on a standardized final marks average of a student

Question Number Slope P value

1 (I) 0.028871742 0.044193

2 (I) 0.020133623 0.123813

3 (I) 0.013257729 0.259258

1 (II) 0.023440768 0.094496

2 (II) 0.008690122 0.485128

3 (II) 0.056788647 0.001024

Source: authors’ work based on authors’ own research.

In most cases there is no essential relationship between the responses’ deviation 
from an expected value and the final marks average of a student (directional para-
meters do not differ substantially from zero). Only in case of the first question of the 
first round and the third question of the second round directional parameters may be 
deemed essential. The most visible relevance of the final marks average of a student 
may be observed in the third question of the second round, i.e., the question about 
probability. As it was noted above, due to the responses given by respondents this 
question was deemed the most difficult in the survey. It is likely that the persons who 
have better marks decided to give a response consistent with what they were taught, 
instead of considering what preferences they have or trying to realize the preferences.

Apart from regression lines, other calculations were made in order to comple-
ment the quantitative analysis. The responses of the surveyed were divided into three 
subgroups, depending on the final marks average. The first subgroup includes the 
responses of the persons who have the final marks average from 2 to 3, the second 
subgroup includes the responses of the people who have the average equal to 3 or 4, 
and the last subgroup includes the responses of the people with the average above 
4. In these groups the mean value of responses in respective questions (wherein the 
outlier observations were omitted), medians and the most frequent values were calcu-
lated (Table 2). Subsequently, the mean deviation of the acceptable price of insurance 
from the expected loss value in a given question (or a standard deviation of a given 
probability from the probability guaranteeing that the premium’s price equalizes with 
the expected loss value), medians and the most frequent values of these deviations 
were calculated (Table 3).
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Table 2. Mean values of responses in respective questions (without the outlier observations), 
medians and the most frequent values divided according to the final marks average

QUESTION 1(I)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4

Mean acceptable price of insurance
( without the outlier observations) 1227.09 PLN 1233.61 PLN 1192.31 PLN

Median of the acceptable price of insurance 1000 PLN 1075 PLN 900 PLN

The most frequent accepted price of insurance 1500 PLN 600 PLN 600 PLN

QUESTION 2(I)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4

Mean acceptable price of insurance
( without the outlier observations) 1035.42 PLN 1064.69 PLN 1165 PLN

Median of the acceptable price of insurance 1000 PLN 1000 PLN 700 PLN

The most frequent accepted price of insurance 1000 PLN 600 PLN 600 PLN

QUESTION 3(I)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4

Mean acceptable price of insurance
( without the outlier observations) 1305.57 PLN 1235.15 PLN 1507.32 PLN

Median of the acceptable price of insurance 1100 PLN 1000 PLN 800 PLN

The most frequent accepted price of insurance 600 PLN 600 PLN 600 PLN

QUESTION 1(II)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4

Mean acceptable price of insurance
( without the outlier observations) 992.24 PLN 1023.50 PLN 977.89 PLN

Median of the acceptable price of insurance 1000 PLN 850 PLN 525 PLN

The most frequent accepted price of insurance 1000 PLN 300 PLN 300 PLN

QUESTION 2(II)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4

Mean acceptable price of insurance
( without the outlier observations) 1110.24 PLN 1254.42 PLN 1349.49 PLN

Median of the acceptable price of insurance 1000 PLN 1000 PLN 800 PLN

The most frequent accepted price of insurance 1500 PLN 600 PLN 600 PLN

QUESTION 3(II)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4

Mean probability 0.377706 0.310299 0.276842

Median probability 0.4 0.2 0.15

The most frequent probability 0.5 0.1 0.1

Source: authors’ work based on authors’ own research.
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Table 3. Mean deviation of the acceptable price of insurance from the expected loss value 
in a given question (or standard deviation of a given probability from the probability 

guaranteeing that the premium’s price equalizes with the expected loss value), medians 
and the most frequent values of these deviations

QUESTION 1(I)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4
Mean deviation from the expected value
( without the outlier observations) 710.63 PLN 672.84 PLN 635.90 PLN

Median deviation 500 PLN 475 PLN 300 PLN
The most frequent deviation value 900 PLN 0 PLN 0 PLN

QUESTION 2(I)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4
Mean deviation from the expected value
( without the outlier observations) 561.81 PLN 545.09 PLN 653 PLN

Median deviation 400 PLN 400 PLN 200 PLN
The most frequent deviation value 400 PLN 0 PLN 0 PLN

QUESTION 3(I)

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4
Mean deviation from the expected value
( without the outlier observations) 789.11 PLN 686.03 PLN 948.78 PLN

Median deviation 550 PLN 400 PLN 250 PLN
The most frequent deviation value 0 PLN 0 PLN 0 PLN

QUESTION 4

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4
Mean deviation from the expected value
( without the outlier observations) 702.586207 728.21 PLN 680.53 PLN

Median deviation 700 PLN 550 PLN 225 PLN
The most frequent deviation value 700 PLN 0 PLN 0 PLN

QUESTION 5

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4
Mean deviation from the expected value
( without the outlier observations) 587.43 PLN 734.76 PLN 863.33 PLN

Median deviation 525 PLN 450 PLN 370 PLN
The most frequent deviation value 900 PLN 0 PLN 0 PLN

QUESTION 6

Final marks average from 2 to 3 from 3 to 4 above 4
Mean probability deviation from the probability 
guaranteeing that the premium’s price equalizes with the 
expected loss value

0.29316164 0.219851 0.198421

Median deviation 0.3 0.1 0.095
The most frequent deviation 0.4 0 0

Source: authors’ work based on authors’ own research.
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If we paid attention only to mean values of responses, we would notice that the 
values do not become closer to the expected value as the final marks average grows. 
Likewise, if we look at the mean deviations from the expected values that are not at 
all lower among people with higher final marks average. Nonetheless, we look at the 
situation differently if we take into account medians and the most frequent respon-
ses. In particular, as a result of the analysis of the data included in Table 3 we note 
that deviations medians are always the lowest in the subgroup with the highest final 
marks average, as well as in the case of the most frequent values. In the subgroup 
that includes the information about the responses of the student with the worst marks, 
the deviations of the most frequent values are usually greater than 0, whereas in the 
other subgroups they are equal to 0.

The received results of the research, which aim to check whether the conducted 
survey may be a good tool that enables to understand insurance preferences of the 
surveyed, do not allow to draw unambiguous conclusions, however, it seems quite 
certain that the third question of the second round should be replaced by another one 
that enables the surveyed better understanding of the problem and which do not make 
them treat the question as a task.

Conclusions

The article’s objective was to check if survey research results are not influen-
ced by the fact that people instead of answering according to their real preferences 
concerning surveyed subject give answers that they suppose are correct or well seen 
by investigators. An attempt was made to assess the relationship between knowledge 
level measured by the final marks average and the responses to the questions inclu-
ded in the survey. It was found that on average the persons with a higher average did 
not give responses closer to the expected value. However, taking into consideration 
position statistics we may conclude that the standard deviation of the response from 
the expected value was lower among the persons who were better students.

The most apparent influence of the marks level is visible in the question regar-
ding probability, which might suggest that it was perceived as a test question and 
should be changed so that the surveyed people would answer in accordance with 
their preferences and their responses would be consistent with how they would act in 
real situations (however, it is also likely that they apply the knowledge they acquired 
during studies in their lives and they would follow the criterion of the expected value).
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The received results bring a conclusion that in case of some questions there is 
no relationship between the knowledge level measured by the final marks average 
and the respondents’ responses. However, there are questions in case of which such 
a relationship exists. It provokes reflection that while formulating questions in similar 
surveys it is necessary to make them in the way that prevents the respondents (who 
are often students in similar research) from treating them as a task. 
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POZIOM WIEDZY a ODPOWIEDZI uDZIELaNE W BaDaNIaCh aNkIETOWYCh.  
PRZYkłaD aNkIETY BaDająCEj PREFERENCjE uBEZPIECZENIOWE

Streszczenie

Jedną z najczęściej stosowanych metod pozyskiwania informacji o ludzkich zacho-
waniach i preferencjach używanych w finansach behawioralnych jest, obok eksperymentu, 
przeprowadzanie ankiet. Istnieje pewna niezgoda pomiędzy badaczami, jaką wartość ba-
dawczą stanowią wyniki badań ankietowych. Niektórzy całkowicie podważają ich wartość 
(np. Neill, Cummings, Ganderton, Harrison, McGukin, 1994), inni wykazują, że nie ma 
istotnych różnic między deklarowanymi w ankietach postawami a rzeczywistym działaniem 
(Dohmen, Falk, Huffman, Sunde, Schupp, Wagner, 2011). W prezentowanej pracy przedsta-
wiono wyniki badań nad związkiem pomiędzy poziomem wiedzy studentów (mierzonym 
średnią ocen ze studiów) będących respondentami a odpowiedziami udzielanymi w ankiecie 
dotyczącej podejścia do ryzyka. Zweryfikowano hipotezę, że osoby z wyższym poziomem 
wiedzy, odpowiadając na pytania dotyczące preferencji ubezpieczeniowych, udzielają od-
powiedzi bliższych wynikom, które można by otrzymać dzięki matematycznej kalkulacji.

Słowa kluczowe: finanse behawioralne, ankieta, eksperyment, pożądana wartość, prawdo-
podobieństwo, straty, ryzyko, składki na ubezpieczenie
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
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rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
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Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 

* E-mail: had@zie.pg.gda.pl

DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-01

Studia i Prace WNEiZ US
nr 44/2 2016
Studia i Prace WNEiZ US
nr 45/2 2016

Hanna G. Adamkiewicz*

Politechnika Gdańska

TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 

* E-mail: had@zie.pg.gda.pl

DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-01

Studia i Prace WNEiZ US
nr 44/2 2016

Iwona Foryś*
Małgorzata Tarczyńska-łuniewska**
Uniwersytet Szczeciński

STaBILNOŚć WSkaźNIkóW STRukTuRY MająTku WYBRaNYCh 
SPółEk DEWELOPERSkICh NOTOWaNYCh Na gIEłDZIE PaPIERóW 

WaRTOŚCIOWYCh W WaRSZaWIE W LaTaCh 2007–2013

Streszczenie

Kondycja rynku nieruchomości i podmiotów na nim działających jest ściśle związa-
na z koniunkturą gospodarczą. Negatywne zjawiska na rynku nieruchomości potwierdzają 
także słabe wyniki spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 

W artykule przeprowadzono rozważania dotyczące kondycji spółek deweloperskich 
notowanych na GPW w latach 2007–2013 w kontekście struktury ich kapitałów. Celem 
badania jest ocena struktury kapitałów i jej stabilności w spółkach deweloperskich aktyw-
nych na rynku mieszkaniowym w Polsce. Wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe  
badanych spółek deweloperskich. Wyznaczono podstawowe wskaźniki ekonomiczno- 
-finansowe struktury majątku, które posłużyły do oceny ich stabilności w latach koniunk-
tury i dekoniunktury na rynku nieruchomości.

Słowa kluczowe: spółki deweloperskie, wskaźniki struktury majątku, stabilność struktury
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Wstęp

Spółki deweloperskie charakteryzują się odmienną od innych podmiotów go-
spodarczych strukturą aktywów i pasywów wynikającą z wysokiego zaangażowa-
nia kapitałów własnych i obcych w krótkoterminowe projekty inwestycyjne. Zwrot 
tych środków następuje w momencie sprzedaży efektów inwestycyjnych, która może 
się odbywać w trakcie trwania inwestycji lub po jej zakończeniu. Tryb sprzedaży 
zależy od koniunktury na rynku nieruchomości. W okresie hossy sprzedaż przyszłych 
efektów ma miejsce już na etapie projektu, podczas gdy w czasie dekoniunktury nawet 
kilka lat po zakończeniu budowy. Czy lata 2009–2013 dekoniunktury gospodarczej 
wpłynęły na strukturę majątku spółek deweloperskich zaangażowanych w budownic-
two mieszkaniowe w porównaniu do okresu koniunktury (lata 2007–2009)?

Zasadniczym celem artykułu jest badanie stabilności w czasie struktury 
majątku wybranych spółek sektora deweloperskiego z wykorzystaniem wybranych 
narzędzi analizy finansowej. W szczególności zastosowano metody analizy wstępnej 
bilansu dla wybranych spółek wchodzących w skład sektora deweloperskiego na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007–2013. 

1. Przesłanki analizy finansowej sektora deweloperskiego

Procesy zachodzące w gospodarce rynkowej mają charakter dynamiczny i ewo-
lucyjny. Skutkuje to zmianami, jakie można obserwować zarówno w zakresie funk-
cjonowania gospodarki, jak i podmiotów wchodzących w jej skład. Zmianom ulega 
także struktura rynku przejawiająca się między innymi pojawianiem się nowych 
sektorów gospodarki (np. sektor deweloperski, energetyczny) czy wzrastającą liczbą 
przedsiębiorstw. Stan rynku również charakteryzuje się zamieniającym zaangażo-
waniem uczestników rynku w różnych sferach gospodarki, co można zauważyć na 
rynku nieruchomości. Rynek ten od kilku już lat jest analizowany przez jego uczest-
ników z różnych punktów widzenia, jak chociażby pod kątem możliwości inwesty-
cyjnych, kierunku rozwoju czy analizy cen nieruchomości itp. (Peiser, Frey, 2003; 
Peto 2011; Foryś 2003; Foryś, Tarczyński, 2011).

W ramach rynku nieruchomości coraz większą uwagę zajmuje sektor dewelo-
perski, którego korzenie sięgają sektora budowlanego. Już samo wyodrębnienie się 
sektora deweloperskiego świadczy o ewolucyjnym charakterze rozwoju gospodarki. 
Potwierdzeniem jest również pojawienie się tego sektora na GPW. Skoro jednak 
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przedsiębiorstwa deweloperskie prowadzą działalność gospodarczą tak jak inne pod-
mioty rynku, to tak jak one nie pozostają obojętne na okresy koniunktury i deko-
niunktury gospodarczej. Na kondycję spółek deweloperskich ma wpływ również sy-
tuacja całego rynku nieruchomości, który po okresie hossy w latach 2005–2008 dalej 
wykazuje negatywne tendencje. Niekorzystny wpływ otoczenia gospodarczego na 
sektor deweloperski jest najczęściej widoczny w kondycji ekonomiczno-finansowej  
spółek deweloperskich i uzyskiwanych wynikach finansowych. Ocena przedsiębior-
stwa od strony finansowej umożliwia identyfikację czynników wpływających na 
kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Informacje odnoszące się do kondycji ekonomiczno-finansowej można uzyskać, 
wykorzystując odpowiednie narzędzia analizy finansowej. W literaturze przedmio-
tu analiza ta jest szeroko opisywana, a autorzy opracowań prowadzą merytorycz-
ną dyskusję odnoszącą się do jej istoty, przeznaczenia, charakteru wykorzystania, 
ewolucji czy jej szczegółowości (Bednarski i in., 1996; Jachna, Sierpińska, 2009; 
Bień 1999; Wędzki 2009; Tyran 2005). Ponadto istnieje wiele opracowań praktycz-
nych związanych z wykorzystaniem wybranych metod analizy finansowej do oceny 
podmiotów gospodarczych, rynku czy analizy i oceny sektorów funkcjonujących 
w ramach rynku (Batóg 1996, 1997; Bednarski i in., 1999; Zaleska, 2002; Łuniewska, 
Tarczyński, 2007; Skoczylas 2009; Dudycz, Skoczylas, 2014). Specyfika tej analizy 
powoduje, że zarówno analizę, jak i ocenę przedsiębiorstwa przeprowadza się 
etapami, w szczegółowy sposób odnosząc się do analizy wstępnej, wskaźnikowej czy 
merytorycznej (Waśniewski, 1997). Ponadto analizę można przeprowadzać w ukła-
dzie statycznym i dynamicznym, przy czym w pierwszym przypadku odnosimy się 
do stanu, w drugim natomiast można zaobserwować zmiany w czasie analizowanego 
zjawiska. Analiza finansowa dopuszcza również prowadzenie analiz porównawczych 
w czasie, wielkości rzeczywistych z planowanymi oraz w przestrzeni (np. analizy 
sektorowe, między podmiotami itp.). Z reguły analizę finansową przeprowadza się 
dla pojedynczego podmiotu gospodarczego lub całego sektora. 

Możliwa jest także kompleksowa analiza i ocena rynku przez pryzmat pod-
miotów go tworzących. Należy przy tym dodać, że analizy rynku mogą być prowa-
dzone na różnym szczeblu agregacji i za pomocą różnych narzędzi analitycznych. 
Poznanie rynku lub jego części umożliwia nie tylko odniesienie się do stanu rynku, 
ale też określenie kierunku zmian. Ponadto analizy porównawcze przedsiębiorstw 
prowadzone w ramach wybranego sektora mogą wskazać lub uwypuklić wystę-
pujące między podmiotami różnice i dysproporcje dla analizowanych problemów 
finansowych czy ekonomicznych.
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Z uwagi na specyfikę sektora deweloperskiego oraz fakt, że jest on dość młodym 
sektorem funkcjonującym w polskiej gospodarce, interesująca jest zwłaszcza kon-
dycja tego sektora w okresie koniunktury i dekoniunktury gospodarczej. Złożony 
charakter analizy finansowej powoduje, że analizę sektora deweloperskiego również 
można prowadzić etapowo, na różnym poziomie szczegółowości i z różnej perspek-
tywy. Dodatkowo dzięki takiemu działaniu możliwa jest identyfikacja podmiotów 
wiodących lub bardzo słabych w sektorze. 

2. Wstępna analiza bilansu w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej

Skutki decyzji i zdarzeń gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie 
w syntetyczny sposób są ujęte w jego sprawozdaniach finansowych. Ich analiza daje 
obraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, a zastosowanie odpowiednich 
narzędzi analitycznych umożliwia identyfikację relacji zachodzących między ma-
jątkiem a kapitałami. 

We wstępnej analizie bilansu można wykorzystać analizę struktury (Jachna, 
Sierpińska, 2009): 

 – majątkowej – wykorzystując w tym celu wskaźniki struktury aktywów,
 – kapitałowej – wykorzystując wskaźniki struktury pasywów,
 – majątkowo-kapitałowej.

Analiza struktury majątkowej odnosi się do badania aktywów trwałych na pod-
stawie bilansu przedsiębiorstwa. Analiza ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
relacji występujących między aktywami i pasywami (w tym również poszczególnymi 
składowymi) oraz samej ich struktury. Warto przy tym spojrzeć na bilans i jego skła-
dowe z punktu widzenia typu prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej.

Struktura wielkości bilansowych jest ściśle związana z rodzajem prowadzo-
nej działalności i powinna być znana zarówno osobom prowadzącym analizę, jak 
i osobom wykorzystującym taką informację. Wiedza ta pozwala na ocenę analizowa-
nego podmiotu gospodarczego z punktu widzenia poprawności struktury wielkości 
bilansowych. Ponadto jest to ważna informacja odnosząca się do udziału składników 
majątkowych w wypracowaniu zysku. W ramach tego samego sektora i dla spółek 
prowadzących działalność gospodarczą tego samego typu wskaźniki struktury wiel-
kości bilansowych nie powinny być zróżnicowane, a spółki powinny się charaktery-
zować podobnym poziomem tych wskaźników.
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W ramach prowadzonej analizy należy też zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią 
poszczególne składowe aktywów i pasywów dla danego typu działalności gospo-
darczej. W spółkach deweloperskich na przykład grunty stanowią część majątku 
obrotowego i jako zapasy są uwalniane w momencie rozpoczęcia inwestycji, na rzecz 
której zostały zakupione. W ocenie poprawności struktury wielkości bilansowych 
analityk powinien pamiętać o roli, jaką poszczególne składowe pełnią nie tylko 
w wypracowywaniu wyniku finansowego, ale również w zachowaniu stabilności 
funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwu łatwiej zaangażować 
w działalność gospodarczą środki wchodzące w skład majątku obrotowego niż trwa-
łego, gdyż z reguły charakteryzują się one większą płynnością. 

Analiza struktury majątkowej uwzględnia informacje dotyczące majątku trwa-
łego (mało elastycznego) i obrotowego (płynnego). Proporcja wzajemnego udziału 
majątku trwałego i obrotowego względem aktywów ogółem jest różna w zależności 
od typu prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa dążą jednak do 
utrzymywania pewnego poziomu majątku trwałego, tak by możliwe było ich funk-
cjonowanie. Proporcjonalnie w strukturze aktywów majątek trwały powinien stano-
wić większą część. Ten typ majątku w głównej mierze w sposób bezpośredni przy-
czynia się do wypracowywania pozytywnego wyniku finansowego. Stąd w ramach 
analizy sytuacji majątkowej można zastosować między innymi wskaźniki obejmu-
jące udział w aktywach ogółem rzeczowych składników majątku oraz majątku ob-
rotowego. Ponadto można osobno badać strukturę aktywów trwałych i obrotowych.

Analiza struktury kapitałowej jest kolejnym bardzo ważnym etapem wstęp-
nej analizy bilansu. Wskazuje na źródła finansowania aktywów, gdzie czynnikiem 
rozgraniczającym jest tak zwane kryterium własności kapitału. W ogólnym ujęciu 
kapitał przedsiębiorstwa dzieli się na: kapitał własny i kapitał obcy. Struktura kapi-
tału w przedsiębiorstwie jest w głównej mierze uzależniona od prowadzonej polityki 
finansowej. Struktura kapitałowa wynikająca z pasywów bilansu daje obraz pod-
stawy finansowej, na której oparta jest działalność przedsiębiorstwa (Waśniewski, 
1997; Wędzki, 2009). Niewłaściwa struktura pasywów i zbyt duży udział kapitałów 
obcych może wpływać na zagrożenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w tym 
trudności płatnicze czy niewypłacalność. Jeśli stan taki utrzymuje się przez dłuższy 
czas, może to prowadzić także do upadłości przedsiębiorstwa.

W ramach analizy sytuacji kapitałowej można zastosować następujące wskaźniki:
 – udział kapitałów własnych w pasywach ogółem,
 – udział kapitałów obcych w pasywach ogółem,
 – udział kapitału własnego względem kapitału obcego.
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W ramach analizy struktury kapitałów możliwe jest również badanie udziału 
poszczególnych składowych pasywów własnych i obcych. Analiza taka pozwala na 
poznanie struktury kapitałowej na wyższym szczeblu szczegółowości. Wskaźniki 
struktury kapitałowej wyrażone są w procentach.

Analiza struktury kapitałowo-majątkowej stanowi też istotny element w ocenie 
podmiotu gospodarczego. Umożliwia poznanie powiązań występujących między po-
szczególnymi składowymi aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia 
jest ustalenie udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. 
W przedsiębiorstwie powinna zachodzić „złota zasada bilansowa”, która oznacza, że 
majątek trwały jest w pełni pokryty kapitałem własnym. Taka sama relacja powinna 
zachodzić w przypadku kapitału krótkoterminowego i majątku obrotowego.

3. Badanie struktury kapitału wybranych spółek deweloperskich notowanych na gPW

W badaniu wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe spółek deweloperskich 
notowanych na GPW. Natomiast wybór spółek wynikał z zakresu danych koniecznych 
do analizy w latach 2007–2013. Na koniec 2013 roku spółki deweloperskie na GPW 
reprezentowało 35 podmiotów, jednak nie dla wszystkich z nich możliwe było uzy-
skanie wyczerpujących informacji finansowych, które pozwoliłyby na szerszą analizę. 
Wyznaczone wskaźniki ekonomiczno-finansowe stanowiły zmienne użyte do oceny 
stabilności struktury kapitału tych spółek zarówno w latach hossy, jak i bessy na rynku 
nieruchomości. Uwzględniono spółki, których aktywność deweloperska koncentro-
wała się na rynku krajowym oraz przede wszystkim na projektach mieszkaniowych. 
Dodatkowo uwzględniono tylko te spółki, które prowadziły działalność i były notowane 
na GPW w latach 2007–2013. Ostatecznie analizie poddano 14 spółek deweloperskich.

Biorąc pod uwagę przychody netto osiągnięte w 2013 roku ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i materiałów, można wybrane 14 spółek podzielić na trzy grupy: 
spółki duże, w których wskazane przychody netto przekroczyły 100 mln zł, spółki 
średnie o przychodach poniżej 100 mln zł, ale powyżej 10 mln zł, oraz spółki małe 
o przychodach ze sprzedaży netto poniżej 10 mln zł. W pierwszej grupie znalazły 
się: DOM_DEVEL, JW_CONST, ECHO_INV, LCCORP oraz TRITON. Do drugiej 
grupy zaliczono spółki: POLNORD, WIKANA, ED_INVEST, GTC, BBI_DEVEL. 
Pozostałe spółki (ALTA, ALTASET, KCI, CELPRODE) znalazły się w grupie trzeciej. 

Dalej skoncentrowano się przede wszystkim na badaniu kapitałów wspomnia-
nych spółek z uwagi na specyfikę działalności tego sektora podmiotów gospodarczych, 
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których wyniki finansowe zależą od zakres prowadzonych inwestycji, posiadanych 
gruntów pod inwestycje czy też sposobu ich finansowania. Stąd w pierwszym kroku 
analizy dla badanych lat wyznaczono dwa wskaźniki pokrycia: majątku trwałego ka-
pitałem własnym oraz majątku obrotowego kapitałem krótkoterminowym (tabela 1).

Tabela 1. Wskaźniki pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wybranych spółek 
deweloperskich notowanych na GPW

Spółka
Majątek długookresowy/kapitału długookresowego (< 1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ALTA 0,75 0,96 0,97 0,91 0,97 0,99 0,98

ALTASET 1,03 0,99 0,99 1,02 1,01 1,00 1,03

BBI_DEVEL 0,62 0,92 0,78 0,85 0,83 0,82 0,96

CELPRODE 0,98 0,00 0,00 1,01 1,02 0,92 0,99

DOM_DEVEL 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

ECHO_INV 0,57 0,49 0,60 0,76 0,74 0,82 0,85

ED_INVEST 0,41 0,16 0,25 0,25 0,02 0,04 0,04

GTC 0,86 0,97 0,96 0,94 0,95 0,96 1,11

JW_CONST 0,40 0,76 0,66 0,63 0,67 0,76 0,80

KCI 0,55 0,92 0,76 0,41 0,56 0,64 0,63

LCCORP 0,90 0,95 0,86 0,84 0,82 0,83 0,98

POLNORD 0,35 0,47 0,42 0,44 0,45 0,69 0,94

TRITON 0,16 0,97 0,97 0,98 0,91 0,85 0,81

WIKANA 0,95 0,40 0,45 0,55 0,45 0,66 0,42

Średnia 0,61 0,64 0,62 0,69 0,67 0,72 0,75

Mediana 0,59 0,84 0,71 0,80 0,78 0,82 0,89

Odchylenie standardowe 0,317 0,377 0,347 0,312 0,338 0,313 0,355

Współczynnik zmienności [%] 192,50 170,40 178,03 219,75 198,76 227,57 210,93

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Notoria – Serwis_2014.

Wyznaczone wskaźniki cechuje wysoka zmienność oraz lewostronna asymetria 
rozkładu w poszczególnych latach (tabela 1). Połowa badanych spółek charakteryzuje 
się wskaźnikiem pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym na poziomie od 
0,59 do 0,89. Wskaźnik mniejszy od jedności w przypadku spółek deweloperskich 
oznacza przede wszystkim duży zasób nieruchomości, w tym również gruntowych 
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pod przyszłe inwestycje. Najwyższe wartości wskaźnika notowały spółki najmniej-
sze, jak TRITON i ALTA, ale znalazły się również dwie, dla których wartość majątku 
długookresowego przekraczała kapitały długookresowe (ALTASET, CELPRODE). 
Dodatkowo można zauważyć, że w tych spółkach w porównaniu z innymi majątek 
krótkookresowy jest na niskim poziomie w stosunku do kapitałów krótkookreso-
wych (tabela 2).

Tabela 2. Wskaźniki pokrycia majątku obrotowego kapitałem krótkookresowym 
wybranych spółek deweloperskich notowanych na GPW

Spółka
Majątek krótkookresowy/kapitału krótkookresowego (> 1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ALTA 18,43 10,44 11,86 14,46 3,3 4,53 2,23

ALTASET 0,35 1,86 1,35 0,09 0,15 0,44 0,11

BBI_DEVEL 35,71 2,13 4,62 3,45 3,93 2,86 1,15

CELPRODE 1,24 26,47 1,13 0,25 0,30 3,22 3,09

DOM_DEVEL 5,45 2,82 3,81 3,68 2,51 4,29 4,56

ECHO_INV 2,42 3,00 2,81 1,71 2,01 1,43 1,48

ED_INVEST 1,16 2,43 2,10 1,90 3,26 3,23 2,81

GTC 52,78 1,48 7,35 13,01 2,72 1,33 0,24

JW_CONST 1,87 1,11 1,18 1,53 1,72 1,72 1,72

KCI 3,90 1,18 1,44 7,81 14,20 14,45 19,96

LCCORP 1,53 1,54 4,30 7,86 6,47 3,93 1,14

POLNORD 3,88 2,48 5,53 9,57 3,67 3,71 1,94

TRITON 56,31 5,61 5,78 3,10 3,26 3,64 33,73

WIKANA 3,83 90,07 2,88 2,03 3,00 1,27 1,75

Średnia 13,49 10,90 4,01 5,03 3,61 3,57 5,42

Mediana 3,86 2,46 3,35 3,27 3,13 3,22 1,85

Odchylenie standardowe 19,832 23,752 2,975 4,693 3,422 3,383 9,537

Współczynnik zmienności [%] 68,02 45,90 134,83 107,25 105,44 105,67 56,84

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Notoria – Serwis_2014.

Można również dostrzec, że w miarę pogłębiania się dekoniunktury na rynku 
nieruchomości obejmującej lata 2009–2013 wzrasta przeciętna wartość anali-
zowanych wskaźników dla kapitałów długookresowych, a maleje dla kapitałów 
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krótkookresowych. Cechą charakterystyczną sektora deweloperskiego jest to, że in-
westycje są realizowane przede wszystkim ze środków obcych, przy czym w okre-
sach koniunktury gospodarczej płynność inwestycji jest wysoka, więc nie zachodzi 
konieczność angażowania kapitałów własnych, natomiast w okresach dekoniunktury 
z uwagi na niską płynność inwestycji często w inwestycje zaangażowane są większe 
kapitały własne.

Analizując strukturę majątku ogółem, zauważono, że badane spółki różnią 
się znacznie strukturą majątku trwałego i majątku obrotowego. W badanych 
latach aktywa trwałe przeważały w spółkach: ALTA, ALTASET, BBI_DEVEL, 
CELPRODE, GTC, LCCORP, TRITON, WIKANA. Natomiast sytuacja przeciwna 
miała miejsce w takich spółkach, jak: DOM_DEVEL, ECHO_INV, ED_INVEST. 
Spółka JW_CONST charakteryzowała się w badanych latach przewagą majątku ob-
rotowego na poziomie 75% w latach koniunktury, podczas gdy proporcja ta odwracała 
się w miarę pogłębiania się kryzysu. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 
spółek KCI oraz POLNORD, czyli dużych spółek dobrze postrzeganych na rynku 
inwestycji mieszkaniowych.

W strukturze majątku trwałego badanych spółek przeważały sytuacje, 
w których inwestycje długoterminowe stanowiły blisko 100% tego majątku, podczas 
gdy rzeczowy majątek trwały nie przekraczał nawet 1%. Wyjątkiem są spółki DOM_
DEVEL oraz JW_CONST, w których w latach kryzysu gospodarczego nawet ponad 
połowę majątku trwałego stanowił rzeczowy majątek trwały z tendencją wzrostową 
w miarę upływu czasu. Są to najwięksi i najdłużej działający deweloperzy na polskim 
rynku mieszkaniowym, w zasobach których znajdują się liczne rezerwy terenów 
pod kolejne inwestycje. Można również zauważyć, że spółki, które miały wysoki 
udział inwestycji długoterminowych w majątku trwałym, mają też wysoki (blisko  
100-procentowy) udział inwestycji krótkoterminowych w majątku obrotowym, i na 
odwrót – wysoki udział zapasów wykazują spółki, które cechuje wysoki udział rze-
czowego majątku trwałego w majątku trwałym ogółem (np. DOM_DEVEL).

Analiza kapitałów własnych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania wska-
zuje, iż spółki mniejsze i krócej działające na rynku wykazują przede wszystkim 
kapitał własny w pasywach na wysokim poziomie bliskim 100% (ALTA, ALTASET, 
BBI_DEVEL, CELPRODE, KCI, LCCORP, TRITON, WIKANA), podczas gdy takie 
spółki, jak DOM_DEVEL, ECHO_INV, JW_CONST, mają bardziej zrównoważone 
kapitały własne ze zobowiązaniami. Dwie spółki w badanych latach – GTC oraz 
POLNORD – odbiegają od tego modelu, ponieważ kapitały własne stanowią w nich 
około 75% kapitałów ogółem. Niezależnie od okresu koniunktury lub dekoniunktury 
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omówiona struktura kapitałów ogółem w tych spółkach zmienia się tylko nieznacz-
nie. W spółkach o wysokim udziale kapitałów własnych w kapitałach ogółem zna-
czącą część stanowi kapitał zapasowy, w uzupełnieniu kapitał zakładowy. W pozo-
stałych jest to również kapitał zapasowy, ale z kilkuprocentowym udziałem zysków 
lub strat z lat ubiegłych. Spółką, która generowała w analizowanych latach przede 
wszystkim zyski wykazane w kapitałach własnych, jest DOM_DEVEL. Najwyższy 
udział zysku w kapitałach własnych zanotowała ona w 2007 roku (33,6%). W latach 
kryzysu udział zysku w kapitałach własnych był na poziomie 5,1–10,2%. Była to 
jedyna z analizowanych spółek, która nie wykazała w tym okresie straty w struk-
turze kapitałów własnych. Dotyczy to również udziału w kapitale własnym zysków 
i strat z lat ubiegłych.

Analiza struktury kapitałów obcych wskazuje na podobną jak wcześniej zależ-
ność. Spółki niezbyt długo działające na rynku finansują swoje inwestycje przede 
wszystkim zobowiązaniami długoterminowymi stanowiącymi nawet 80% kapitałów 
obcych w przeciwieństwie do spółek o długiej historii rynkowej, jak te wymienione 
w tabeli 3, które w istotnym stopniu finansują inwestycje zobowiązaniami krótkoter-
minowymi przy jednoczesnej tendencji malejącej wraz z pogarszającą się sytuacją 
na rynku.

Tabela 3. Wskaźniki pokrycia majątku obrotowego zobowiązaniami krótko- 
i długoterminowymi wybranych spółek deweloperskich notowanych na GPW

Zobowiązania
Lata

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DOM_DEVEL

długoterminowe 59,57% 42,99% 50,32% 48,75% 29,58% 45,92% 51,08%

krótkoterminowe 40,43% 57,01% 49,68% 51,25% 70,42% 19,78% 16,73%

ECHO

długoterminowe 63,72% 64,84% 66,66% 56,30% 66,81% 51,19% 57,68%

krótkoterminowe 36,28% 33,48% 30,84% 41,59% 31,99% 46,90% 41,92%

JW_CONST

długoterminowe 30,64% 12,96% 8,95% 33,62% 46,09% 15,14% 11,52%

krótkoterminowe 69,36% 87,04% 91,05% 66,38% 53,91% 39,14% 37,58%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Notoria – Serwis_2014.
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Podsumowanie

Analiza struktury majątku polskich firm deweloperskich notowanych na GPW 
i działających w sektorze inwestycji mieszkaniowych pozwala zauważyć prawidło-
wości specyficzne dla tego sektora, związane również z trwającą w latach badania 
dekoniunkturą na rynku nieruchomości. Z uwagi na rodzaj aktywności można się 
było spodziewać dużego udziału inwestycji długoterminowych w strukturze majątku 
trwałego. Ma to jednak miejsce przede wszystkim w przypadku spółek mniejszych 
i krótko działających na rynku. W badaniu wskazano, że długotrwała aktywność 
i stabilność spółki deweloperskiej na rynku inwestycji mieszkaniowych skutkuje 
wysokim udziałem rzeczowego majątku trwałego w majątku trwałym ogółem z ten-
dencją rosnącą w latach dekoniunktury gospodarczej. Dodatkowo okazało się, że 
spółki, które miały wysoki udział inwestycji długoterminowych w majątku trwałym, 
mają także wysoki udział inwestycji krótkoterminowych w majątku obrotowym, 
i na odwrót – wysoki udział zapasów wykazują spółki, które cechuje wysoki udział 
rzeczowego majątku trwałego w majątku trwałym ogółem. Podobnie w przypadku 
kapitałów własnych i obcych można dostrzec inną strategię finansową i w efekcie 
strukturę kapitałów spółek ustabilizowanych na rynku od lat. Spółki te sięgają też po 
kapitały krótkoterminowe, ale z różnym udziałem w kapitałach własnych w zależno-
ści od cyklu koniunkturalnego. Tym samym nie można potwierdzić istnienia stabil-
nej struktury majątku największych spółek sektora deweloperskiego i notowanych 
na GPW w różnych okresach koniunktury na rynku nieruchomości. Taka sytuacja 
powoduje, że inwestorzy giełdowi nie mają dobrego benchmarku dla oceny funda-
mentalnej tej części wyników ekonomiczno-finansowych spółek deweloperskich, 
a ich decyzje inwestycyjne musi poprzedzać analiza strategii inwestycyjnej spółki 
w powiązaniu z wykazywanym majątkiem.
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ThE STaBILITY OF ThE SELECTED INDICaTORS OF aSSETS STRuCTuRE DEVELOPMENT 
COMPaNIES LISTED ON ThE WaRSaW STOCS ExChaNgE (WSE) IN 2007–2013

abstract

The real estate market is one of the many areas of economic activity entities that suf-
fered a crisis of recent years. Also the developers companies listing on the Warsaw Stock 
Exchange confirm the negative economic phenomena taking place in this sector. In the 
article, there is discussion of the condition of the real estate companies listed on the Warsaw 
Stock Exchange in the period 2007–2013 in the context of the structure of assets. The aim of 
the study is to assess the structure and stability of assets development companies actives in 
the market for housing investment in Poland. Were used the data of financial and economic 
indexes for investigated companies. They were the basic economic indicators – financial 
statements, which were used for to assess their stability in the boom years and the downturn 
in the real estate market.

Translated by Iwona Foryś
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FuNDuSZE ETF  
NOTOWaNE Na gIEłDZIE PaPIERóW WaRTOŚCIOWYCh W WaRSZaWIE

Streszczenie

Celem artykułu jest próba oceny skuteczności ETF na GPW w Warszawie. Rynek ETF 
w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany. Pierwszy ETF pojawił się na GPW 
we wrześniu 2010 roku. Obecnie notowane są trzy ETF (na WIG20, DAX oraz S&P 500). 
Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu, niskie 
koszty zarządzania i dość wierna replikacja indeksu. W artykule przedstawiono również 
efektywność ETF na tle portfeli zbudowanych na bazie spółek wchodzących w skład wy-
branych indeksów giełdowych. ETF mogą stanowić atrakcyjne narzędzie długoterminowych 
inwestycji, zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych. 

Słowa kluczowe: fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, fundusze zarządzane pasywnie, 
błąd odwzorowania

Wstęp

Jednym z młodszych instrumentów rynku kapitałowego są fundusze exchange- 
-traded fund (ETF)1. Na świecie od wielu lat jest to bardzo popularna forma inwe-

* Adres e-mail: urszula.gieraltowska@wneiz.pl.
1 Exchange-traded fund to instrument, który łączy w sobie cechy akcji i funduszy inwestycyj-

nych. Jest to rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, którego celem jest śledzenie ruchu indeksów 
giełdowych, surowców czy koszyka innych aktywów, np. akcji lub obligacji, zatem są to fundusze 
zarządzane pasywnie.

DOI:10.18276/sip.2016.45/2-19
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stowania2 przynosząca wymierne korzyści, zwłaszcza w porównaniu z inwestowa-
niem w zwykłe fundusze akcyjne. Pierwsze próby utworzenia funduszu typu ETF na 
świecie podjęto w roku 1989, jednak pierwszy ETF sensu stricte rozpoczął działal-
ność w styczniu 1993 roku w Stanach Zjednoczonych – Standard & Poor’s jest dziś 
jednym z największych i najbardziej aktywnie funkcjonujących funduszy. Szacuje 
się, że na koniec 2014 roku na świecie funkcjonowało 3906 ETF, z czego w Stanach 
Zjednoczonych – 1380. Wartość aktywów oscylowała na poziomie 2 640,5 mld USD, 
z czego wartość rynku amerykańskiego kształtowała się na poziomie 1 922,46 mld 
USD, rynek europejski szacuje się na 438,87 mld USD, a rynek Azji i Pacyfiku na 
201,35 mld USD (Lan, Mercado, Rajenda, Gademsetty, 2015). W latach 2003–2014 
nastąpił prawie 13-krotny wzrost wartości aktywów zarządzanych przez ETF przy 
ponad 14-krotnym wzroście ich liczby. Świadczy to przede wszystkich o rosnącym 
zainteresowaniu ze strony inwestorów tą formą lokowania kapitału.

Rynek ETF w Polsce jest niezwykle młody i mało zróżnicowany. Możliwość 
tworzenia ETF pojawiła się w Polsce wraz z wejściem w życie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych (z 28 sierpnia 1997 r.), jednak pierwsze próby wprowadzenia ETF 
na polski rynek giełdowy pojawiły się dopiero w 2002 roku, kiedy obecne BPH 
TFI chciało utworzyć fundusz inwestycyjny mieszany, którego celem miało być na-
śladowanie zmian jednego z najpopularniejszych indeksów rynku akcji: DAX lub 
S&P 500 (wybór indeksu uzależniony był od zainteresowania inwestorów). Debiut 
funduszu nie doszedł do skutku z uwagi na niewielkie zainteresowanie ze strony 
potencjalnych inwestorów instytucjonalnych. Faktyczny debiut ETF na GPW miał 
miejsce 22 września 2010 roku, kiedy odbyło się pierwsze notowanie Lyxor ETF 
WIG20. Obecnie (wrzesień 2015 r.) na GPW notowane są tytuły uczestnictwa trzech 
ETF – ETF WIG203, ETF S&P 500, ETF DAX4. Są one zgodne z wymogami dy-
rektywy europejskiej dotyczącej funkcjonowania funduszy otwartych (UCITS III). 
Emitentem wszystkich funduszy jest Lyxor Asset Management należący do grupy 
kapitałowej Société Generale.

2  Więcej o genezie i rozwoju funduszy ETF znaleźć można m.in. w pracy (Miziołek, 2013,  
s. 462 i n.).

3  Fundusz oparty na WIG20 funkcjonuje pod nazwą ETFW20L, jednak w artykule wykorzy-
stywany będzie zapis ETF WIG20 celem prostszej wizualizacji i interpretacji.

4  Jednostkę notowania stanowi jeden tytuł uczestnictwa, którego wartość początkowa odzwier-
ciedlała ułamek instrumentu bazowego. W przypadku ETF WIG20 była to 1/10 wartości indeksu 
WIG20, a w przypadku dwóch pozostałych funduszy – 1/100 wartości odpowiednio w euro dla in-
deksu DAX i w USD dla S&P 500.
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1. Wady i zalety funduszy ETF 

Alokacja kapitału w ETF ma wiele pozytywnych i negatywnych stron. Wśród 
zalet inwestowania w ETF wymienić należy (Gabryelczyk, 2009, s. 238 i n.; Miziołek, 
2013, s. 371 i n.):

a) niskie koszty zarządzania – pasywne zarządzanie portfelem inwestycyj-
nym sprawia, że koszty zarządzania są istotnie niższe (ok. 0,15–0,50%) niż 
w aktywnie zarządzanych klasycznych funduszach inwestycyjnych; jest to 
szczególnie istotne z punktu widzenia inwestowania długoterminowego;

b) elastyczność i bieżącą wycenę – dzięki temu, że jednostki ETF notowane 
są w systemie notowań ciągłych, istnieje duża elastyczność w zakresie ich 
kupna i sprzedaży;

c) efektywność podatkową;
d) przejrzystość i prostotę – inwestując w ETF, inwestujemy na podstawie kon-

kretnego indeksu giełdowego, branżowego czy surowcowego, znamy struk-
turę aktywów i posiadamy pełną kontrolę nad portfelem inwestycyjnym;

e) możliwość ekspozycji na wybrany region, sektor czy segment rynku, przez 
co maksymalizujemy dywersyfikację portfela (jest to widoczne szczególnie 
na rynkach zachodnich, gdzie oferta funduszy jest bardziej zróżnicowana);

f) możliwość wypłaty dywidendy – inwestorowi może być wypłacana przez 
fundusz dywidenda będąca ekwiwalentem dywidendy wypłacanej przez 
spółki wchodzące w skład indeksu;

g) niskie bariery wejścia;
h) silną korelację z indeksem;
i) bezpieczeństwo – funkcjonowanie ETF uregulowane jest poprzez akty 

prawne5, a nadzór nad rynkiem sprawuje organ nadzoru nad rynkiem ka-
pitałowym lub finansowym.

ETF nie są jednak pozbawione wad. Wśród najistotniejszych wymienić należy:
a) małą ofertę ETF w Polsce;
b) brak możliwości selekcji spółek lub walorów wchodzących w skład 

indeksów;
c) koszty transakcyjne – dodatkowym kosztem jest prowizja maklerska oraz 

spread pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży jednostek;
d) tracking error – nie odwzorowują indeksów w 100%;

5  W Polsce ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r.
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e) ryzyko walutowe – w przypadku inwestowania w instrumenty notowane 
na zagranicznych rynkach;

f) inwestor może zarabiać tylko na rosnącym rynku (brak short-ETF  
na polskim rynku);

g) ryzyko delistingu, czyli możliwości usunięcia ETF z giełdy;
h) brak możliwości uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

2. Rynek ETF na gPW

Wprowadzenie ETF na polski rynek kapitałowy rozszerzyło możliwości inwesty-
cyjne potencjalnych inwestorów, jednak nie spotkało się to ze zbyt dużym zaintereso-
waniem z ich strony. Udział miesięcznych obrotów trzech dostępnych aktualnie ETF 
w obrotach na przykład na rynku akcji jest znikomy. W tabeli 1 zawarto podstawowe 
informacje dotyczące statystyk obrotu jednostkami ETF na GPW w latach 2010–2014.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki giełdowe dla ETF na GPW w latach 2010–2014

2010 2011 2012 2013 2014
ETF – notowania ciągłe

Liczba notowanych serii  
na koniec roku 1 3 3 3 3

Wartość obrotów w całym roku 
[tys. zł]* 70 515 259 718 217 126 169 356 103 015

Średnie obroty na sesję [tys. zł] 279 1035 872 686 414
Liczba transakcji na sesję 10 35 29 43 41
Średnia wartość transakcji [zł] 26 822 29 798 29 825 15 965 9980
Wolumen obrotu na sesję 1026 4178 4479 4038 2066
Wartość aktywów netto ogółem 
[tys. zł] 251 357 3 418 025 3 248 486 3 642 541 2 789 067

Wartość aktywów netto  
na jednostkę [zł] 279,29 514,15 618,44 705,00 742,91

ETF – transakcje pakietowe
Liczba zawartych transakcji 
[pojedynczo] 5 5 1 – –

Średnia wartość transakcji  
[tys. zł] 2923 4918 6045 – –

Wartość obrotów w całym roku 
[tys. zł] 14 616 24 590 6045 – –

* bez transakcji pakietowych

Źródło: Rocznik Giełdowy 2015.
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Od początku 2015 roku obroty wyniosły już w sumie 209,81 mln zł, co jest 
kwotą wyższą o 103,7% w porównaniu do obrotów w całym 2014 roku. Należy 
również zauważyć, że istotnemu wzrostowi wartości obrotów w ostatnich miesiącach 
towarzyszył wzrost liczby zawartych transakcji. 

Rysunek 1. Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW  
w Warszawie oraz liczba transakcji w ujęciu miesięcznym (I 2013 – VIII 2015)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Tabela 2. Wartość obrotów tytułami uczestnictwa poszczególnych ETF na GPW  
oraz liczba transakcji (ujęcie sumaryczne za okres 2013 – sierpień 2015)

Rok
Indeks

Wartość obrotów [mln zł]/[%] Liczba transakcji [liczba]/[%]

2013 2014 I–VIII 2015 2013 2014 I–VIII 2015

ETF WIG20
129,94 76,7 127,13 8370 5453 5059

76,7 68,8 60,6 78,9 52,8 43,3

ETF DAX
15,11 19,99 59,23 1043 1907 3114

8,9 19,4 28,2 9,8 18,5 26,7

ETF S&P 500
24,31 12,15 23,45 1195 2962 3504

14,4 11,8 11,2 11,3 28,7 30,0

Łącznie 169,36 103,01 209,81 10 608 10 322 11 677

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Od samego początku największą popularnością wśród inwestorów cieszą się 
ETF na indeks WIG20 (tabela 2). To typowa tendencja występująca także na innych 
rynkach, które posiadają w swojej ofercie tego typu instrumenty. Inwestorzy zazwy-
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czaj wybierają inwestycje w lokalne indeksy ze względu na lepszą znajomość rynku 
oraz silniejsze przywiązanie do niego. Jednak w ostatnich latach (a w szczególności 
w badanym 2015 r.) należy zwrócić uwagę na istotny spadek wartości obrotów tytu-
łami uczestnictwa oraz liczby transakcji ETF na WIG20. 

W 2015 roku wyraźnie wzrosły obroty tytułami uczestnictwa ETF DAX (ponad 
trzykrotnie w porównaniu do całego roku 2013) przy jednoczesnym wyraźnym 
wzroście liczby transakcji. W latach 2014–2015 wzrosło też zainteresowanie inwe-
storów ETF S&P 500, przy czym w ujęciu wartościowym udział obrotów wykazuje 
tendencję spadkową.

Niezwykle istotną informacją jest wysokość stóp zwrotu uzyskiwanych 
z różnych instrumentów. W przypadku badanych funduszy (tabela 3) ich stopy 
zwrotu były wyraźnie zróżnicowane. Warte podkreślenia jest to, że w przypadku 
ETF DAX oraz ETF S&P 500 były to stopy wyższe niż stopy zwrotu uzyskane 
z benchmarków. Choć jak wynika z definicji ETF, to fundusze zarządzane pasywnie, 
zatem nie starają się pobić indeksu, jednak często pozwalają na wyższe zyski niż 
bezpośrednia inwestycja w indeksy, na których bazują.

Tabela 3. Stopy zwrotu [%] ETF i odpowiadających im indeksów w okresie od debiutu 
funduszu na GPW (22 września 2010/31 maja 2011) do 31 sierpnia 2015 roku

Rok
Indeks 2010* 2011 2012 2013 2014 2015*** Od debiutu

WIG20 5,90 –21,85 20,45 –7,05 –3,54 –6,57 –16,50

WIG20TR7 6,60 –18,10 29,55 –1,81 0,51 –4,74 6,34

ETF WIG20 9,37 –20,78 26,89 –3,97 –0,18 –6,55 –1,51

DAX –19,13** 29,06 25,48 2,65 4,63 40,66

ETF DAX –6,36** 14,26 27,44 5,68 1,70 47,61

S&P 500 –6,51** 11,52 31,28 13,00 –5,20 46,61

ETF S&P 500 19,22** 1,15 29,85 34,29 1,44 113,29

* stopa zwrotu liczona w okresie 22 września – 31 grudnia 2010 roku
** stopa zwrotu liczona w okresie 31 maja – 31 grudnia 2011 roku

*** stopa zwrotu liczona w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stooq.com.

6 WIG20 jest indeksem cenowym, co oznacza, że w przeciwieństwie do WIG20 Total Return, 
który jest indeksem dochodowym, nie uwzględnia dochodów inwestorów z tytułu dywidendy i prawa 
poboru. Dochody te w przypadku ETF jak najbardziej wpływają na wzrost wartości jego aktywów, 
dlatego też to właśnie WIG20 Total Return jest tym właściwszym do porównań.
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3. Ocena stopnia naśladowania

Jak już wcześniej podkreślano, z założenia ETF powinny wiernie naśladować 
zmiany indeksów. Pomimo faktu, że analizowane fundusze stosują replikację syn-
tetyczną (z zastosowaniem swapów), to w praktyce kurs wszystkich notowanych 
na GPW funduszy odbiegał od przyjętych założeń (rysunek 2). Największe różnice 
widoczne są w przypadku funduszy odwzorowujących indeksy giełd zagranicznych. 
Jest to zjawisko dość powszechne na globalnym rynku kapitałowym, jednak skala 
rozbieżności w przypadku ETF S&P 500 i indeksu S&P 500 jest dość wysoka. 

Obserwując sytuację ETF WIG20, można zauważyć, że pod koniec 2011 roku 
nastąpił wyraźny rozjazd cenowy pomiędzy kursem ETF i indeksu WIG20. Lyxor 
zaprzestał wówczas wypłaty dywidendy (zrobił to jedynie dwukrotnie – w marcu 
i grudniu 2011 r.), która automatycznie była reinwestowana. Od początku 2012 roku 
ETF naśladuje indeks WIG20 Total Return.

Rysunek 2. Kursy ETF notowanych na GPW oraz odpowiadających im benchmarków  
(od momentu debiutu funduszu do 31 sierpnia 2015 roku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.stooq.com. 

Różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu a stopą zwrotu replikowanego 
indeksu określana jest jako błąd naśladowania (tracking error). Parametr ten jest 
jednym z mierników oceny efektywności funduszy zarządzanych pasywnie . W li-
teraturze występuje szereg miar, które opisują błąd naśladowania. W niniejszym 
opracowaniu wykorzystano wybrane mierniki TEi opisane wzorami (1)–(4).
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 (Vardharaj, Fabozzi, Jones, 2004, s. 37–47) (1)

             
 (2)

                    
 (3)

                                          7 (4)

gdzie:
rF – dzienna/tygodniowa logarytmiczna stopa zwrotu funduszu,
rB – dzienna//tygodniowa logarytmiczna stopa zwrotu wzorca odwzorowania,
N – liczba okresów zwrotu,
ρFB – współczynnik korelacji pomiędzy stopami zwrotu funduszu i benchmarku,
σF – odchylenie standardowe stóp zwrotu ETF.

Im niższa jest wartość błędu naśladowania, tym lepsze jest odzwierciedlenie 
wyników benchmarku, a zatem ryzyko jest niższe. Z kolei im wartość wskaźnika 
tracking error jest wyższa, tym fundusz gorzej odwzorowuje rezultaty osiągane 
przez benchmark, a więc ryzyko jest wyższe. Dodatkowo w sytuacji, w której zmien-
ność stóp zwrotu wzrasta, rośnie również wartość wskaźnika błędu odwzorowania. 
W literaturze postuluje się, aby w przypadku funduszy zarządzanych pasywnie błąd 
odwzorowania nie przekroczył 1,0–1,5%. Jednak w przypadku zajścia nieoczeki-
wanych zdarzeń na rynkach finansowych istnieje ryzyko wzrostu tego odchylenia. 

Analizując wartości błędów odwzorowania zamieszczonych w tabeli 4, należy 
zwrócić uwagę, że najlepiej odwzorowuje indeks fundusz ETF WIG20. Dla wskaź-
ników TE1–TE3 oscylują one na poziomie 0,3–1,0%, a ich niskie wartości są zgodne 
z pasywnym charakterem funduszu. Błąd odwzorowania w przypadku pozostałych 
dwóch funduszy jest dużo wyższy. Szczególnie wysokie wartości przyjmują wskaź-
niki liczone dla 5-letniego okresu funkcjonowania funduszy (od debiutu), co wynika 
przede wszystkim z niskiego zainteresowania inwestorów funduszami w pierwszych 
latach ich notowań. W kolejnych okresach wartość błędu spadała, ale i tak była 
wyższa niż w przypadku ETF WIG20. 

7 Parametr TE4 oznacza zmienność błędu odwzorowania (Miziołek, 2013, s. 509).
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Należy także zwrócić uwagę na zróżnicowane wartości wskaźnika TE4, które 
świadczą o zmienności błędu odwzorowania. Najniższe wartości wskaźnika TE4 
otrzymano dla instrumentów, dla których zróżnicowanie stóp zwrotu w analizowa-
nych okresach kształtuje się na zbliżonym poziomie do zróżnicowania benchmar-
ku. Największe wartości błędu naśladowania zanotowano w okresach o wyższym 
odchyleniu standardowym dziennych stóp zwrotu. Należy również zauważyć, że 
odchylenia od notowań indeksu bazowego działają na korzyść inwestorów, pozwalają 
bowiem osiągać wyższe stopy zwrotu.

Tabela 4. Wartości wybranych błędów odwzorowania [%] ETF liczone na podstawie 
logarytmicznej dziennej i tygodniowej stopę zwrotu

TE1 TE2 TE3 TE4 TE1 TE2 TE3 TE4

logarytmiczne dzienne stopy zwrotu logarytmiczne tygodniowe stopy zwrotu

ETF WIG20

2013 0,547 0,427 0,342 0,134 0,553 0,431 0,351 0,061

2014 0,557 0,433 0,351 0,164 0,582 0,455 0,364 0,085

2015* 0,995 0,535 0,839 0,424 1,017 0,559 0,850 0,250

Od debiutu 0,709 0,465 0,535 0,214 0,738 0,494 0,548 0,109

ETF DAX

2013 0,987 0,592 0,790 0,491 1,232 0,815 0,924 0,379

2014 0,698 0,501 0,486 0,225 0,846 0,644 0,550 0,142

2015* 0,735 0,575 0,458 0,176 1,063 0,843 0,650 0,166

Od debiutu 1,127 0,752 0,840 0,470 1,472 1,045 1,037 0,350

ETF S&P 500

2013 0,948 0,749 0,582 0,615 1,746 1,379 1,071 0,980

2014 1,104 0,752 0,812 0,777 1,346 1,047 0,906 0,512

2015* 1,273 0,973 0,822 0,792 2,049 1,665 1,207 0,997

Od debiutu 1,436 0,978 1,052 1,019 2,192 1,654 1,449 1,135

* wskaźniki liczone w okresie 1 stycznia – 30 sierpnia 2015 roku

Źródło: opracowanie własne.

Można też zauważyć, że wykorzystanie dziennych stóp zwrotu daje niższe 
błędy odwzorowania niż w przypadku wykorzystania tygodniowych rolowanych stóp 
zwrotu. Jednak z drugiej strony im wyższa częstotliwość stopy zwrotu, tym większa 
wrażliwość błędu odwzorowania (dla danych tygodniowych widoczne są wyższe 
wartości wskaźników TE1–TE3 przy jednoczesnym spadku wartości wskaźnika TE4).



249urszula gierałtOwska

Fundusze etF nOtOwane na giełdzie papierów wartOściOwych w warszawie 

4. ETF na tle wybranych portfeli akcji

W zależności od przyjętej postawy, posiadanej wiedzy, możliwości finansowych 
oraz horyzontu czasowego inwestycji inwestor ma do dyspozycji instrumenty o zróż-
nicowanym poziomie: płynności, ryzyka, osiąganej stopy zwrotu i dostępności. Jak 
już wcześniej pokreślono, inwestorzy coraz częściej poszukują prostych i przejrzy-
stych instrumentów odzwierciedlających zachowania określonych indeksów rynko-
wych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych, które jedno-
cześnie charakteryzują się dużą płynnością oraz brakiem barier wejścia/wyjścia.

W artykule podjęto próbę porównania efektywności ETF notowanych na GPW 
na tle wybranych portfeli budowanych na bazie akcji wchodzących w skład wy-
branych indeksów giełdowych. Każdorazowo wybrano 20 spółek, których udział 
w indeksie był największy (według stanu na 31 grudnia 2014 r.):

 – portfel P1 – spółki wchodzące w skład indeksu WIG20,
 – portfel P2 – spółki wchodzące w skład indeksu WIG30,
 – portfel P3 – spółki wchodzące w skład indeksu WIG40,
 – portfel P4 – spółki wchodzące w skład indeksu WIG div,
 – portfel P5 – spółki wchodzące w skład RESPECT index,
 – portfel P6 – spółki o największych obrotach w 2014 roku.

Zagadnienie optymalizacyjne dotyczące ustalenia wielkości udziałów poszcze-
gólnych akcji spółek w portfelu, które pozwoliło na znalezienie minimalnej wartości 
ryzyka portfela przy zadanej wartości spodziewanej stopy zwrotu, rozwiązano, wy-
korzystując model decyzyjny opracowany przez H. Markowitza.

Każdy inwestor, przystępując do sformułowania planu inwestycyjnego, musi 
określić horyzont inwestycyjny. Zasadniczo zależy on od indywidualnych preferen-
cji inwestora, jak również od sytuacji rynkowej. Inwestycje w akcje powinny mieć 
charakter inwestycji średnio- lub długoterminowych, pozwoli to bowiem inwesto-
rowi na zdroworozsądkowe podejście do zarządzania portfelem. Przyjęto założenie,  
że portfele będą budowane na bazie stóp zwrotu osiągniętych w 2014 roku. Parametry 
portfeli minimalnego ryzyka przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5. Parametry wybranych portfeli inwestycyjnych

Parametry
portfela

Portfel

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Stopa zwrotu –0,020% 0,045% 0,045% 0,046% 0,033% 0,021%

Ryzyko 0,807% 0,797% 0,734% 0,699% 0,751% 0,918%

Liczba walorów 12 12 11 14 16 16

Źródło: obliczenia własne.

W celu przeprowadzenia porównań założono także, że inwestor dysponuje 
kwotą 100 tys. zł. W celu uproszczenia obliczeń zarówno przy zakupie, jak i sprze-
daży pominięto wszelkiego rodzaju opłaty manipulacyjne (m.in. prowizję biura 
maklerskiego). Założono jednocześnie, że inwestor nie poddaje stałej kontroli opty-
malności portfela i nie dokonuje zmian w jego składzie w czasie trwania inwesty-
cji. Zakupu akcji dokonano 31 grudnia 2014 roku, natomiast ich sprzedaż nastąpiła  
10 września 2015 roku. Uzyskane stopy zwrotu przedstawiono w tabeli 6.

Analizując wyniki zaprezentowane w tabeli 6, można zwrócić uwagę, że jedynie 
dla portfela P4 (zbudowanego na bazie spółek wchodzących w skład indeksu WIG 
div) uzyskano dodatnią stopę zwrotu. Warte podkreślenia jest to, że wszystkie ETF 
notowane na GPW uzyskały lepsze wyniki niż portfele budowane na bazie wybra-
nych akcji, przy czym należy zauważyć, że w obliczeniach nie uwzględniono kosztów 
transakcyjnych, bowiem wyniki analizowanych portfeli byłyby jeszcze gorsze.

Tabela 6. Poziom faktycznych stóp zwrotu [%] według stanu na 10 września 2015 roku

Portfele akcji

P1 P2 P3 P4 P5 P6

–7,164 –9,956 –19,327 0,449 –12,992 –7,867

Fundusze ETF

ETF WIG20 ETF DAX ETF S&P 500

–5,170 1,973 –0,493

Indeksy giełdowe

WIG20 WIG20 TR DAX S&P 500

–5,656 –3,780 4,129 –6,156

Źródło: obliczenia własne.
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Fundusze etF nOtOwane na giełdzie papierów wartOściOwych w warszawie 

Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że pomimo tego, iż ETF nie cieszą 
się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, to w długim horyzoncie czasu inwe-
stowanie w nie może być trafnym pomysłem inwestycyjnym na dodatkowe zabezpie-
czenie przyszłości. Dotyczyć to może przede wszystkim przyszłych emerytów, zatem 
kryzys systemu emerytalnego może być bodźcem do rozwoju rynku ETF w Polsce.

Podsumowanie

Rynek ETF w Polsce ciągle pozostaje w początkowej fazie rozwoju. Skala 
obrotów tymi instrumentami jest niewielka w porównaniu do innych funduszy 
rynku kapitałowego czy instrumentów notowanych na GPW. Podstawową przyczy-
ną tego stanu rzeczy jest bardzo słaba znajomość wśród inwestorów indywidualnych 
funkcjonowania i zalet ETF. Dodatkowym ograniczeniem rozwoju jest słaba ko-
niunktura polskiej gospodarki, niezbyt optymistyczna sytuacja na GPW i osiągane 
przez nią wyniki oraz niewielka aktywność inwestorów indywidualnych. Można 
przypuszczać, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oferta funduszy będzie się 
stopniowo powiększać. 

Obserwując rosnącą popularność ETF na świecie, należy wnioskować, iż są 
one nieodzownym elementem oferty każdego rozwiniętego rynku kapitałowego. 
Wprowadzanie ETF na GPW stanowi atrakcyjną alternatywą dla inwestorów szu-
kających pasywnych sposobów inwestowania, zwłaszcza że niewątpliwą zaletą ETF 
są niskie opłaty za zarządzanie, co w połączeniu z pasywnym zarządzaniem pozwala 
na osiągnięcie wyższej stopy zwrotu zarówno w porównaniu do funduszy indekso-
wych, jak i funduszy zarządzanych aktywnie. Należy mieć również nadzieję, że na 
polskim rynku kapitałowym pojawią się kolejne ETF, które dadzą większe możliwo-
ści inwestycji i sprawią, że rynek ten będzie jeszcze bardziej atrakcyjny pod kątem 
inwestycyjnym na tle innych rynków europejskich.
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abstract

The purpose of this article is to characterize ETFs on the Warsaw Stock Exchange and 
assessment of their efficiency. ETFs market in Poland is at very early stage of their develop-
ment. ETF is a new financial instrument, which was introduced in September 2010. Currently 
there are three ETFs – ETF WIG20, ETF DAX and ETF S&P500. The basic advantages of 
ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low cost and small devia-
tions from the benchmark. In long-term horizon the effectiveness of ETF were compared 
with stock market portfolios. They can be an attractive long-term investment, especially for 
individual investors.
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Stąd też podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiana w strukturze i dynamice 
zatrudnienia w sektorach gospodarki, a w szczególności w sektorze usług, w po-
szczególnych województwach decyduje o ich rozwoju gospodarczym.

1. Przeobrażenia w strukturze zatrudnienia a rozwój gospodarczy (usługowa opcja 
rozwoju gospodarczego)

Klasyczna koncepcja podziału gospodarki na trzy sektory, którą posłużono się 
w niniejszym opracowaniu, została sformułowana w pierwszej połowie lat trzydzie-
stych XX wieku przez A. Fishera (Kwiatkowski, 1980). W późniejszym czasie była 
modyfikowana przez wielu ekonomistów, wśród których wymienić należy między 
innymi: C. Clarka oraz J. Fourastiego. W myśl teorii tego ostatniego wraz z rozwo-
jem gospodarczym maleje znaczenie sektora rolnictwa, czego wyrazem jest maleją-
cy udział tego sektora w ogólnym zatrudnieniu. Sektor przemysłowy na określonym 
etapie rozwoju gospodarczego wykazuje wzrost znaczenia w gospodarce, następnie 
pewną stabilizację, by w późniejszych etapach rozwoju gospodarczego zmniejszyć 
swoją pozycję w gospodarce. Natomiast sektor usługowy wykazuje w procesie rozwoju 
gospodarczego ustawiczną tendencję zwyżkową. W początkowych fazach wzrost zna-
czenia sektora usługowego dokonuje się kosztem dalszego spadku znaczenia rolnictwa, 
w fazach późniejszych zaś także kosztem przemysłu (Kwiatkowski, 1980).

Ewolucja współczesnej gospodarki następuje w kierunku serwicyzacji życia 
gospodarczego. W gospodarkach wielu krajów europejskich, w tym także Polski, ma 
miejsce systematyczny spadek zatrudnienia w sektorze rolniczym, a później prze-
mysłowym na rzecz sektora usługowego. Mimo że sektor usług w Polsce skupia naj-
większą liczbę zatrudnionych, to sektor przemysłowy odgrywa w dalszym ciągu zna-
czącą rolę w strukturze zatrudnienia (Jankowska, Majka, 2012, 2013). Dynamiczny 
rozwój oraz wzrost znaczenia sektora usług w Polsce nastąpił po 1989 roku, a jego 
ekspansja staje się obecnie głównym wyznacznikiem tempa rozwoju gospodarczego 
kraju czy regionu.

2. Materiał empiryczny i metodyka badań

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych 
GUS, do analizy których wykorzystano wskaźniki struktury, liniowe i wielomianowe 
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funkcje trendu oraz taksonomiczną metodę grupowania obiektów. Przeprowadzona 
analiza dotyczyła lat 2005–2013.

Zgromadzone dane odnosiły się do odsetka zatrudnionych w sektorze rolni-
czym (sekcja A według PKD 2007), przemysłowym (sekcje B, C, D, E, F) łącznie 
z budownictwem (sekcja F) oraz sektorze usługowym (sekcje G–S) w poszczegól-
nych województwach w latach 2005–2013. Sektor usługowy podzielono dodatkowo 
na 3 grupy:

a) handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włącza-
jąc motocykle; transport i gospodarka magazynowa; działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komuni-
kacja (sekcje G–J);

b) działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości (sekcje K, L);

c) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie 
usług administrowania i działalność wspierająca; administracja publicz-
na i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; edukacja; 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związana z kulturą, roz-
rywką i rekreacją; pozostała działalność usługowa (sekcje M–S).

Tradycyjne mierniki rozwoju gospodarczego są oparte na Systemie Rachunków 
Narodowych. Najczęściej stosowaną miarą poziomu rozwoju jest PKB uzupełniony 
innymi miernikami ekonomicznymi, gospodarczymi oraz miernikami demograficz-
nymi i społecznymi. Do oceny rozwoju gospodarczego regionu wykorzystano nastę-
pujące zmienne: PKB na jednego mieszkańca (w zł); udział wartości dodanej brutto 
w wartości dodanej brutto ogółem według grup sekcji PKD 2007 (w %); produkcję 
energii elektrycznej na jednego mieszkańca (w MWh); drogi ekspresowe i autostra-
dy na 100 km2 (w km); nakłady wewnętrzne na B+R na jednego mieszkańca (w zł); 
nakłady zewnętrzne na B+R na jednego mieszkańca (w zł); plony pszenicy (w dt∙ha-1); 
spodziewaną długość życia mężczyzn i kobiet; udział ludności w wieku przedproduk-
cyjnym < 17 lat; udział ludności w wieku produkcyjnym; udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym; odsetek osób zatrudnionych w B+R; odsetek przedsiębiorstw in-
nowacyjnych z sektora usług; odsetek osób zatrudnionych w sektorach rolniczym, 
przemysłowym i w budownictwie oraz w usługach; stopę bezrobocia rejestrowanego 
(w %); miesięczne wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę (w zł); udział 
miesięcznych wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem 
(na osobę w %); zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych; liczbę lekarzy na 10 tys. 
osób; liczbę łóżek w szpitalu na 10 tys. osób; liczbę studentów na 10 tys. osób.
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3. Zmiany w strukturze i dynamice zatrudnienia w ujęciu regionalnym  
w latach 2005–2013

W strukturze zatrudnienia w Polsce dominuje sektor usługowy, następnie prze-
mysłowy i budownictwo, najmniejszą zaś liczbę pracujących skupia sektor rolniczy 
(rysunek 1).

Rysunek 1. Struktura zatrudnienia w sektorach gospodarki w poszczególnych 
województwach – średnio w latach 2005–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Taka sytuacja występuje we wszystkich województwach naszego kraju, przy 
czym województwami o najwyższym odsetku zatrudnienia w sektorze usługowym 
są: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, małopolskie. W województwach tych sektor 
przemysłowy skupia mniejszą w porównaniu z innymi województwami liczbę 
zatrudnionych. 

Do województw o najmniejszym odsetku zatrudnionych w sektorze usługo-
wym należą: śląskie, wielkopolskie, opolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia w samym sektorze usługowym, to do-
minują sekcje M–S oraz w mniejszym stopniu G–J (rysunek 2). To, że największy 
odsetek pracujących zatrudniony jest w sekcjach M–S, wynika z faktu, iż w dużym 
stopniu wzrosło i dalej wzrasta gospodarcze znaczenie wiedzy. Poprzez zwiększa-
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nie zasobu pracowników wiedzy sektor usługowy wspiera tym samym gospodarkę 
opartą na wiedzy (GOW). Nauka wraz z zapleczem B+R, edukacja oraz działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, które wchodzą do omawianej grupy sekcji, są 
uznawane za nośniki GOW. Pozostałe dwa nośniki GOW, czyli przemysł wysokiej 
techniki oraz technologie informatyczne, również nie mają szans na rozwój bez so-
lidnego wsparcia usługowego (Kuczewska, 2007).

Największy odsetek zatrudnionych w sekcjach M–S występuje w woje-
wództwach: opolskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podlaskim. Z kolei 
w województwie mazowieckim dominuje zatrudnienie w sekcjach G–J związanych 
z handlem, transportem, informacją i komunikacją, usługami gastronomicznymi 
i hotelarskimi. Stosunkowo duże jest też zatrudnienie w sekcjach K–L (działalność 
finansowa, ubezpieczeniowa, rynek nieruchomości). W województwie wielkopol-
skim obie grupy sekcji (tj. M–S oraz G–J) skupiają podobny odsetek zatrudnio-
nych. W województwie małopolskim sekcje G–J skupiają blisko 42% zatrudnionych 
w usługach.

Rysunek 2. Struktura zatrudnienia w grupach sekcji w sektorze usługowym 
w poszczególnych województwach – średnio w latach 2005–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Dynamikę zatrudnienia w sektorze usługowym scharakteryzowano za pomocą 
liniowych i wielomianowych funkcji tendencji rozwojowej. Zatrudnienie w sektorze 
usług ogółem (tabela 1) w województwach małopolskim, podlaskim, świętokrzy-
skim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, pomorskim spadało do lat 2007–2008, 
w warmińsko-mazurskim do 2009 roku, a następnie do końca badanego okresu 
wykazywało tendencję wzrostową. W województwach: łódzkim, mazowieckim, 
podkarpackim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim zatrudnienie w sektorze 
usług rosło systematycznie w całym badanym okresie. Największy wzrost zatrud-
nienia zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 0,48 p.p.), mazowieckim  
(o 0,45 p.p.) oraz łódzkim (o 0,33 p.p.). Jedynie w województwie lubelskim zatrud-
nienie w usługach w latach 2005–2013 malało średnio o 0,16 p.p. z roku na rok.

Zmiany zatrudnienia w sektorze usługowym w województwie śląskim i za-
chodniopomorskim charakteryzowały się dużą nieregularnością, toteż funkcją, która 
te zmiany opisuje, jest wielomian stopnia 5.

Tabela 1. Funkcje trendu dla zatrudnienia w sektorze usługowym w poszczególnych 
województwach w latach 2005–2013

Równanie funkcji trendu Dopasowanie

1 2 3
łódzkie y = 58,16 + 0,33x 91,9%

mazowieckie y = 73,22 + 0,45x 79,4%

małopolskie y = 65,47 – 0,35x + 0,05x2

teoret.p.przeg.   : 2007/2008 74,4%

śląskie y = 52,4 + 2,49x – 1,78x2 + 0,51x3 – 0,06x4 + 3E-03x5

teoret.p.przeg.: 2005/2006; 2007; 2010; 2012 85,4%

lubelskie y = 67,27% – 0,16x 59,2%

podkarpackie y = 59,14 + 0,24x 66,4%

podlaskie y = 67,19 – 0,59x + 0,07x2

teoret.p.przeg.: 2008 r. 52,8%

świętokrzyskie y = 61,70 – 0,59x + 0,08x2

teoret.p.przeg.   : 2008 r. 75,3%

lubuskie y = 60,22 – 1,06 + 0,12x2

teoret.p.p.rzeg.: 2008 r. 73,9%

wielkopolskie y = 54,42 + 0,48x 91,1%

zachodniopomorskie y = 60,18 + 6,59x – 4,51x2 + 1,22x3 – 0,14x4 + 6E-03x5

teoret.p.przeg.: 2005/2006; 2007; 2010; 2012 78,4%

dolnośląskie y = 61,49 – 0,55x + 0,09x2

teoret.p.przeg.   : 2007 r. 85,0%
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1 2 3

opolskie y = 57,49 – 0,21x + 0,04x2

teoret.p.przeg.:   2007 r. 89,9%

kujawsko-pomorskie y =58,07 + 0,23x 82,6%

pomorskie y = 61,67 – 0,81x + 0,12x2

teoret.p.przeg.: 2007 r. 90,7%

warmińsko-
mazurskie

y = 60,32 – 1,03x + 0,10x2

teoret.p.przeg.: 2009r. 84,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4. Taksonomiczna ocena rozwoju gospodarczego w regionach

W wyniku doboru zmiennych diagnostycznych do analizy taksonomicznej 
spośród zaproponowanych początkowo 26 wyeliminowano 9, zostały one bowiem 
uznane za quasi-stałe (założono V < 7%), czyli miały niską skuteczność do dys-
kryminowania obiektów lub były nośnikami podobnych informacji (założono  
r* = 0,85). W rezultacie zestaw zmiennych diagnostycznych to zbiór 17 zmiennych, 
z których na podstawie kryteriów merytorycznych 10 uznano za stymulanty, zaś 7 
za destymulany:

1. PKB na jednego mieszkańca [zł];
2. udział wartości dodanej brutto w wartości dodanej brutto ogółem według 

grup sekcji PKD 2007 r. [%]:
a) rolnictwo;
b) przemysł, budownictwo;
c) usługi;

3. produkcja energii elektrycznej na jednego mieszkańca [MWh];
4. drogi ekspresowe i autostrady na 100 km2 [km];
5. plony pszenicy [dt∙ha-1];
6. udział ludności w wieku poprodukcyjnym;
7. odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych z sektora usług;
8. odsetek osób zatrudnionych w sektorach:

a) rolniczym;
b) usługowym;

9. stopa bezrobocia rejestrowanego [%];
10. udział miesięcznych wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wy-

datkach ogółem na osobę [%];
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11. zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych;
12. liczba lekarzy na 10 tys. osób;
13. liczba łóżek w szpitalu na 10 tys. osób;
14. liczba studentów na 10 tys. osób.
W kolejnym kroku dokonano unitaryzacji1 zmiennych, dzięki czemu zreali-

zowano jeden z naczelnych postulatów analizy taksonomicznej, jakim jest porów-
nywalność zmiennych. W kolejnym kroku wyznaczono odległości euklidesowe 
każdego obiektu (województwa) od wzorca oraz wyznaczono syntetyczne takso-
nomiczne miary rozwoju Hellwiga di

2. W celu unormowania zmiennej syntetycz-
nej skonstruowano względny miernik rozwoju3, który przyjmuje z reguły wartości 
z przedziału [0; 1] (tabela 2). Im wartość względnego syntetycznego miernika jest 
bliższa jedności, tym w mniejszym stopniu poziom rozwoju danego obiektu różni 
się od obiektu modelowego (Nowak, 1990).

Obliczone wartości mierników syntetycznych wykorzystano do ustalenia po-
działu województw na grupy typologiczne według schematu klasyfikacyjnego:

 – klasa I (wysoki poziom ocenianego zjawiska): zi ≥ z + Sz,
 – klasa II (średni–wyższy poziom ocenianego zjawiska): z ≤ zi < z + Sz,
 – klasa III (średni–niższy poziom ocenianego zjawiska): z – Sz ≤ zi < z,
 – klasa IV (niski poziom ocenianego zjawiska): zi < z – Sz.

W 2013 roku wysokim stopniem rozwoju gospodarczego charakteryzowało 
się tylko województwo mazowieckie. Siedem województw charakteryzowało się 
średnim–wyższym stopniem rozwoju, 4 – średnim–niższym i 4 – niskim. Klasyfikacja 
prawie wszystkich województw (oprócz dolnośląskiego) była taka sama w latach 
2005 i 2013. W wyniku przeprowadzonej taksonomicznej klasyfikacji województw 
uzyskano ich ranking pod względem rozwoju gospodarczego. Wśród województw 
zajmujących ostatnie miejsca w rankingu rozwoju gospodarczego znajdują się aż 
4 województwa polski wschodniej („wschodnia ściana płaczu” objęta Programem 
Rozwój Polski Wschodniej): podlaskie – miejsce 13, warmińsko-mazurskie – miejsce 
14, świętokrzyskie – miejsce 15 i podkarpackie – miejsce 16. We wszystkich tych 
województwach stopień rozwoju gospodarczego oceniono jako niski. Trzy woje-
wództwa zachowały w rankingu w 2013 roku miejsce z roku 2005: mazowieckie, 

1 Dla stymulant: ; 

 Dla destymulant: .
2 

3 , gdzie: 
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śląskie i podlaskie. Sześć województw spadło w rankingu – największy spadek, aż 
o 5 miejsc, miał miejsce w województwie dolnośląskim. Siedem województw pod-
niosło swą pozycję w rankingu rozwoju gospodarczego – pozycja województwa za-
chodniopomorskiego wzrosła aż o 3 miejsca. Pod względem rozwoju gospodarczego 
liderem jest województwo mazowieckie. Zajmowało ono pierwsze miejsce zarówno 
w roku 2005, jak i 2013. W czołówce województw plasują się również województwa: 
małopolskie, pomorskie i zachodniopomorskie.

Tabela 2. Wartości syntetycznych mierników rozwoju oraz klasyfikacja województw pod 
względem stopnia rozwoju gospodarczego w latach 2005 i 2013

Województwo

Wartość 
syntetycznego 

miernika 
rozwoju

2005

Klasyfikacja 
pod względem 

stopnia rozwoju 
gospodarczego

Wartość 
syntetycznego 

miernika 
rozwoju

2013

Klasyfikacja 
pod względem 

stopnia rozwoju 
gospodarczego

mazowieckie 0,436 wysoki 0,509 wysoki

małopolskie 0,351 średni wyższy 0,359 średni wyższy

pomorskie 0,343 średni wyższy 0,354 średni wyższy

zachodniopomorskie 0,296 średni wyższy 0,336 średni wyższy

śląskie 0,311 średni wyższy 0,335 średni wyższy

łódzkie 0,240 średni wyższy 0,329 średni wyższy

dolnośląskie 0,397 wysoki 0,305 średni wyższy

wielkopolskie 0,305 średni wyższy 0,291 średni wyższy

kujawsko-pomorskie 0,153 średni niski 0,221 średni niski

opolskie 0,225 średni niski 0,191 średni niski

lubelskie 0,140 średni niski 0,163 średni niski

lubuskie 0,174 średni niski 0,162 średni niski

podlaskie 0,106 niski 0,107 niski

warmińsko-mazurskie 0,082 niski 0,099 niski

świętokrzyskie 0,104 niski 0,093 niski

podkarpackie 0,083 niski 0,091 niski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Podsumowanie i wnioski

Czołowe miejsca w rankingu rozwoju gospodarczego zajmują województwa: 
mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz zachodniopomorskie i w tych też woje-
wództwach sektor usługowy skupia największą liczbę zatrudnionych – odpowiednio: 
75,4%, 65,4%, 61,4% oraz 63,3%. Wramach sektora usługowego w województwach 
mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim stosunkowo duży odsetek osób znaj-
duje zatrudnienie w sekcjach G–J związanych z handlem, transportem, gastrono-
mią, hotelarstwem, informacją i komunikacją. W województwach przodujących 
w rozwoju gospodarczym zaobserwowano wzrost zatrudnienia w sektorze usługo-
wym. W województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim przyrost zatrud-
nienia wystąpił w całym badanym okresie i wynosił odpowiednio 0,45, 0,33 i 0,48 p.p.  
W województwach małopolskim, pomorskim i dolnośląskim wzrost zatrudnienia 
w sektorze usługowym nastąpił dopiero od 2007 roku.

Mimo iż województwa śląskie i łódzkie zajmują 5 i 6 pozycję w rankingu 
rozwoju gospodarczego, to zatrudnienie w sektorze usług stanowi tam mniej niż 
60% całkowitego zatrudnienia w gospodarce, a w województwie śląskim jest wręcz 
najniższe w skali całego kraju. Korzystny wydaje się fakt, że zatrudnienie w sektorze 
usługowym w tych województwach systematycznie wzrasta.

Na szczególną uwagę zasługują województwa lubelskie i podlaskie, które mimo 
niskiego poziomu rozwoju gospodarczego charakteryzują się ponad 66-procentowym  
udziałem zatrudnienia w sektorze usługowym. Niestety w województwie lubelskim 
zanotowano istotny spadek zatrudnienia w sektorze usługowym w latach 2005–2013, 
średnio o 0,16 p.p. z roku na rok. Województwa lubelskie i podlaskie skupiają też 
duży w skali kraju odsetek (ok. 60%) zatrudnionych w sekcjach M–S sektora usłu-
gowego, czyli w sekcjach związanych między innymi z nauką (zaplecze B+R), edu-
kacją, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz z opieką zdrowotną 
i pomocą społeczną. Duży odsetek pracujących w sekcjach M–S sektora usługo-
wego (ponad 62%) występuje również w województwach opolskim i warmińsko- 
-mazurskim, które plasują się też pod koniec listy rankingowej rozwoju gospodarcze-
go. Warto także zwrócić uwagę na to, że w ciągu 8 lat województwo lubelskie pod-
niosło swą pozycję rankingową o jedno miejsce, warmińsko-mazurskie o dwa, zaś 
województwo podlaskie nie zmieniło go. Na podstawie powyższego podsumowania 
można więc postawić hipotezę, że województwa o stosunkowo niskim poziomie 
rozwoju gospodarczego stawiają na edukację, naukę, badania i rozwój, działalność 
profesjonalną, które są filarem GOW. Być może w przyszłości inwestycja w tę część 
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sektora usługowego będzie skutkować wyższą pozycją tych województw w rozwoju 
gospodarczym.

Ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz są następujące:
1. Największy odsetek zatrudnionych w sektorze usługowym występuje 

w województwach o wysokiej wartości syntetycznego miernika rozwoju 
gospodarczego.

2. Tempo przyrostu zatrudnienia w sektorze usługowym jest największe 
w województwach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego.

3. Województwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego charakteryzu-
ją się również dużym (ponad 66-procentowym) odsetkiem zatrudnionych 
w sektorze usługowym, przy czym ponad 60% zatrudnionych w tym sek-
torze znajduje pracę w sekcjach M–S.
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ChaNgES IN EMPLOYMENT IN ThE SERVICE SECTOR  
VERSuS REgION’S ECONOMIC DEVELOPMENT

abstract

This article attempts to answer the question if there is a relation between structure 
and dynamics of employment in the service sector and economic development of region. 
Linear trend models were used in order to define the changes that occurred in employment 
in services, whereas the level of development was estimated by using taxonomic method 
of grouping objects. Empirical numerical material came from Local Data Bank of Central 
Statistical Office and covered the years 2005–2013.
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Streszczenie

Dekarbonizacja w świetle polityki ochrony środowiska oznacza proces polegający na 
ograniczeniu, a docelowo zaprzestaniu emisji CO2 do atmosfery. Unia Europejska dąży do 
zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych o 40% w 2030 roku, a w 2050 roku 
o 80–95% w porównaniu z rokiem 1990. Dla państw członkowskich, w których produkcja 
energii oparta jest w głównej mierze na węglu, może to oznaczać wyznaczenie całkowicie 
nowego modelu funkcjonowania rynku energii.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie doświadczeń i wyzwań w obszarze dekarbo-
nizacji gospodarek, w szczególności wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. 
Podstawą do prowadzenia naukowych analiz i interpretacji stały się wyniki badań empi-
rycznych przeprowadzonych na podstawie zestawu danych panelowych w latach 2005–2012. 
Badanie oparto na wybranych wskaźnikach środowiskowych, PKB na osobę wyrażonym 
w parytecie siły nabywczej oraz udziale odnawialnych źródeł energii w strukturze energe-
tycznej. W opracowaniu zwrócono również uwagę na zróżnicowanie przestrzenne produkcji 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
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Wstęp

„Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” to tytuł 
siódmego z kolei unijnego programu działań w zakresie środowiska naturalnego 
do 2020 roku. Program ten został przyjęty w listopadzie 2013 roku przez Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej. Oparty jest na długofalowej wizji, która głosi, 
że Europejczycy będą się cieszyć dobrą jakością życia, respektując ekologiczne 
ograniczenia planety. Realizacja tej wizji będzie możliwa dzięki wzmocnieniu wy-
siłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego czy różnorodności biologicznej, sty-
mulowaniu rozwoju i innowacji opartych na niskoemisyjnej gospodarce (Decyzja, 
2013). Szczególną uwagę należy zwrócić na dekarbonizację, która w świetle polityki 
ochrony środowiska oznacza proces polegający na ograniczeniu, a docelowo zaprze-
staniu emisji CO2 do atmosfery.

Unia Europejska dąży do zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnia-
nych o 40% w 2030 roku, a w 2050 roku o 80–95% w porównaniu z rokiem 1990 
(Komunikat, 2011, s. 3–5). Dla państw członkowskich, których produkcja energii 
oparta jest w głównej mierze na węglu, może oznaczać to zdefiniowanie całkowicie 
nowego modelu funkcjonowania rynku energii. J. Kotyński (2007, s. 138) zwraca 
uwagę, iż „dominujący dotychczas w krajach najbardziej rozwiniętych model 
rozwoju i konsumpcji energii, oparty na ekstensywnym wykorzystaniu surowców 
nieodnawialnych – paliw stałych, ropy naftowej i gazu ziemnego jest (…) nie do 
utrzymania, a niechęć do podejmowania zmian polityki energetycznej i gospodarczej 
doprowadzić może do załamania trwałego rozwoju i katastrofy ekologicznej”. 

Niewątpliwie jednym z czynników gwarantujących dobrobyt i bezpieczeństwo 
Europejczyków jest właśnie stabilność dostaw energii. Choć energia dostępna jest 
bez przerwy dla większości obywateli Unii Europejskiej, to występują jeszcze okresy, 
najczęściej w sezonie zimowym i letnim, poważnych czasowych zakłóceń w dosta-
wie energii. W związku z tym podjęto szereg działań zmierzających do zmniejsze-
nia zależności od poszczególnych paliw, dostawców energii oraz tras przesyłowych. 
W tym celu zaproponowano między innymi wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii jako jednej z zasad zrównoważonego rozwoju.

Celem artykułu jest zidentyfikowanie doświadczeń i wyzwań w obszarze de-
karbonizacji gospodarek, w szczególności wykorzystywania energii ze źródeł od-
nawialnych. Podstawą do prowadzenia naukowych analiz i interpretacji stały się 
wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na podstawie zestawu danych pa-
nelowych w latach 2005–2012. Badanie oparto na wybranych wskaźnikach środo-
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wiskowych, PKB na mieszkańca wyrażonym w standardzie siły nabywczej oraz 
udziale odnawialnych źródeł energii w strukturze energetycznej. W opracowaniu 
zwrócono również uwagę na zróżnicowanie przestrzenne produkcji energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych.

1. Struktura dostaw energii w Polsce

Struktura europejskiego sektora energetycznego jest niewątpliwie uzależnio-
na od prowadzonej polityki klimatyczno-energetycznej. Wprowadzane regulacje 
dążące do osiągnięcia ambitnych celów w obszarze ochrony środowiska bezpośred-
nio wpływają na konkurencyjność gospodarek europejskich. 

W ciągu ostatnich trzech dekad zależność Unii Europejskiej (UE-28) od importu 
energii zwiększyła się o prawie 10 p.p. zużycia energii brutto, z poziomu poniżej 45% 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku do 53,2% w 2013 roku (Europejski Urząd 
Statystyczny, kod: tsdcc310). Oznacza to, że obecnie ponad połowa zużywanej na 
terenie Unii Europejskiej energii jest importowana. Zależność od importu energii 
jest największa w przypadku ropy naftowej (prawie 90%), gazu ziemnego (65%), 
a w mniejszym stopniu od paliw stałych (44%) oraz paliwa jądrowego (40%). Wśród 
przyczyn utrzymującej się tendencji zniżkowej produkcji energii pierwotnej można 
wymienić wyczerpywanie się surowców oraz wzrost kosztów eksploatacji ograni-
czonych zasobów.

Regulacje klimatyczne wpływają również na kierunek rozwoju sektora ener-
getycznego. Największe znaczenie w produkowaniu energii pierwotnej w Unii 
Europejskiej w 2013 roku miała energia jądrowa (28,7%) oraz energia ze źródeł 
odnawialnych (24,3%). Przy czym produkcja energii pierwotnej ze źródeł odnawial-
nych wzrosła prawie trzykrotnie w 2013 roku w porównaniu z 1990 roku i jej wzrost 
był największy w porównaniu z pozostałymi rodzajami energii (Europejski Urząd 
Statystyczny, kod: ten00076).

Polska jako jedno z nielicznych państw członkowskich jest uzależniona 
w głównej mierze od wewnętrznych dostaw energii. Na rysunku 1 przedstawiono 
strukturę dostaw energii w Polsce w latach 1990–2013. W 2013 roku z importu po-
chodziło 25,8% całkowitej produkcji energii pierwotnej, co stawia Polskę na czwar-
tej pozycji najmniej uzależnionego od dostaw energii państwa w Europie. Niestety 
niezależność Polski od 1990 roku pogorszyła się o 25 p.p. i obok Wielkiej Brytanii 
pogarsza się w najszybszym tempie.
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Rysunek 1. Struktura dostaw energii w Polsce w latach 1990–2013 [Mtoe]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Europejskiego Urzędu Statystycznego,  
kod: ten00076.

Jedną z przyczyn tego spadku jest węgiel, na którym oparta jest gospodarka. 
Polska do 2002 roku eksportowała rocznie ponad 30% wewnętrznego zużycia energii 
brutto tego surowca. Jednak od 2002 roku można zauważyć tendencję odwrotną, 
czyli stopniowy spadek eksportu konsumpcji węgla do 10,03% w 2011 roku oraz 
wzrost importu tego surowca do 18,67% w 2011 roku, przez co Polska od 2008 roku 
stała się importerem tego surowca, aby pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie. Należy 
także zwrócić szczególną uwagę na stale wzrastającą rolę ropy naftowej w bilansie 
energetycznym. Choć od 1990 roku import tego surowca wzrósł prawie dwukrotnie, 
osiągając poziom 27,9 Mtoe w 2013 roku, co stanowi prawie 40% całkowitej pro-
dukcji energii pierwotnej, to współczynnik importu ropy naftowej do konsumpcji 
znacznie nie zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jednak w ten sposób 
Polska, która nie jest producentem tego surowca, uzależnia się od dostaw energii. 

Analizując strukturę wytwarzania energii pierwotnej w Polsce, można stwier-
dzić, że dominującą rolę odgrywają stałe paliwa kopalne, w tym w szczególności 
węgiel. Niemniej jednak sytuacja ta zaczyna się powoli zmieniać. W 1990 roku 
udział stałych paliw kopalnych w wytwarzaniu energii pierwotnej wynosił 95% i do 
2013 roku stopniowo zmniejszył się o ponad 40% (15 p.p.). Jednocześnie współ-
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czynnik produkcji energii ze stałych paliw kopalnych do konsumpcji zmniejszył się 
prawie o 18 p.p. z 125,75% w 1990 roku do 107,89% w 2013 roku. Jedną z przyczyn 
tego spadku jest wzrastająca rola zarówno ropy naftowej, jak i odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym. Udział w wytwarzaniu energii pierwotnej wyniósł 
12% w 2013 roku, co stanowiło ponad 5-krotny wzrost w porównaniu z 1990 rokiem 
(Europejski Urząd Statystyczny, kod: ten00076).

Jednym z najważniejszych proponowanych wariantów dekarbonizacji europej-
skiego sektora energetyki jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE). 
W ten sposób możliwe staje się przekształcenie Europy w gospodarkę o wysokiej 
efektywności energe tycznej i niskich emisjach dwutlenku węgla. Plan osiągnięcia 
wyznaczonego celu zwiększenia ilości wytwarzanej energii z OZE pokrywa się 
w czasie z planem zmniejszenia zużycia energii z paliw kopalnych. Komisja osza-
cowała, że zwiększenie udziału OZE do 20% w łącznym bilansie energetycznym 
w 2020 roku zmniejszy emisję CO2 nawet do 900 mln ton rocznie (Komunikat, 2007, 
s. 16).

2. Struktura produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

Wykorzystanie energii z OZE w Polsce wyniosło w 2013 roku 8,6 Mtoe, co 
stanowi 8,76% całkowitego zużycia energii pierwotnej. Rysunek 2 przedstawia struk-
turę produkcji energii pierwotnej ze źródeł niekonwencjonalnych. Głównym źródłem 
jest biomasa, której udział w całkowitej produkcji energii pierwotnej z OZE wynosi 
ponad 90%. Obok biomasy w ciągu ostatniej dekady na znaczeniu zyskała również 
energia wiatru, której udział wzrósł do prawie 7% (Europejski Urząd Statystyczny, 
kod: ten00081). Energetyka wiatrowa jest obecnie najszybciej rozwijającym się sek-
torem technologii energetycznych.

W Polsce od początku XXI wieku coraz większą rolę w produkcji energii elek-
trycznej odgrywają niekonwencjonalne źródła energii. Od 2006 roku w ciągu 7 lat 
nastąpił ponad 3-krotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. W 2013 roku 
wielkość produkcji energii elektrycznej brutto z OZE wyniosła 17,625 TWh, co 
stanowi ponad 10-procentowy udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej 
brutto. Prawie połowa produkowanej energii z OZE pochodzi z biomasy (5,24%), 
głównie pochodzenia rolniczego. Oprócz biomasy coraz większą rolę w produkowa-
niu energii elektrycznej odgrywa także energia wiatru (3,65%).
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Rysunek 2. Struktura produkcji energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych  
w Polsce w 2013 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Regulacje unijne wpływają bezpośrednio na kształt polskiej polityki energe-
tycznej. Polska jako członek Unii Europejskiej zobligowana jest do zwiększenia 
udziału OZE w całkowitym zużyciu energii o 15% do 2020 roku (Dyrektywa, 2009, 
s. 46). W 2013 roku współczynnik ten wyniósł 11%. Specyfika polskiego sektora 
energetycznego, uwzględniając możliwości techniczne i technologiczne, które cha-
rakteryzują zarówno poszczególne regiony, jak i cały system produkcji energii, 
wskazuje na wzrost wykorzystywania przy produkcji energii elektrycznej biomasy 
oraz energii wiatru. Z drugiej jednak strony unijne programy działań zmierzające do 
ochrony środowiska mogą wspierać odmienne obszary energetyki odnawialnej niż 
te, które są opłacalne w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim wsparcia finansowego 
na realizację inwestycji między innymi w zakresie OZE, budowy i rozbudowy sieci 
przesyłowych, które umożliwią podłączanie nowych mocy wytwórczych. Ponadto 
wejście na rynek wytwarzania energii elektrycznej nowych podmiotów jest ogra-
niczone różnymi barierami. Wśród nich można wymienić w szczególności to, że 
projekty energetyczne to przedsięwzięcia przede wszystkim czasochłonne i kapita-
łochłonne. Wymienione czynniki mogą stanowić zagrożenie w osiągnięciu unijnych 
celów i nie sprzyjają rozprzestrzenianiu się zmian. W związku z tym pojawia się 
wiele pytań o przestrzenny charakter produkcji energii elektrycznej z OZE.
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3. analiza empirycznego modelu ekonometrycznego

W artykule zaprezentowano wyniki analizy empirycznego modelu ekonome-
trycznego, za pomocą którego próbowano wyjaśnić wpływ wzrostu gospodarczego 
oraz produkcji energii z OZE na emisję zanieczyszczeń na poziomie regionalnym 
w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie rocznych danych z GUS 
i objęto nim 16 regionów klasyfikacji NUTS2 w Polsce w latach 2005–2012.W tym 
celu wykorzystano modele panelowe oparte na kubicznej funkcji Środowiskowej 
Krzywej Kuznetsa (zob. też: Dinda, 2004, s. 431–455; Agras, Chapman, 1999,  
s. 267–277):

,

gdzie:
yit – całkowita emisja gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 na osobę dla 
obiektu i w okresie t, 
xit – dochód krajowy brutto na mieszkańca wyrażony w standardzie siły nabywczej 
dla obiektu i w okresie t, 
zit – udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii elektrycznej dla 
obiektu i w okresie t. 

Tabela 1. Wyniki oszacowań parametrów modeli

Parametr Ocena 
parametru

Błąd  
standardowy Statystyka Pr(> |z|)

1 2 3 4 5 6 7

Model pooled

β0 –1.0762e+03 2.0267e+02 –5.3100 1.096e–07
R2 = 0.5787

F = 42.25
(p–value: 
0.0011)

β1 1.5872e+03 3.0347e+02 5.2304 1.692e–07

β2 –7.7834e+02 1.5116e+02 –5.1491 2.618e–07

β3 1.2700e+02 2.5048e+01 5.0704 3.970e–07

β4 2.9398e–01 3.6179e–02 –8.1258 4.444e–16

Model within 
z efektami 
grupowymi

β1 29.487158 176.025994 0.1675 0.8670 R2 = 0.0327

F = 0.9137
(p–value: 
0.6369)

β2 –13.742452 87.888025 –0.1564 0.8757

β3 2.126020 14.610286 0.1455 0.8843

β4 –0.016074 0.010621 –1.5135 0.1302
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1 2 3 4 5 6 7

Model within 
z efektami 
czasowymi

β1 1797.428525 288.678847 6.2264 4.773e–10 R2 = 0.6485

F = 53.51
(p–value: 
0.0006)

β2 –882.295835 143.772118 –6.1368 8.422e–10

β3 144.094987 23.819275 6.0495 1.453e–09

β4 –0.371764 0.037764 –9.8444 2.2e–16

Model between 
z efektami 
grupowymi

β0 –1399.77619 598.50011 –2.3388 0.0193454
R2 = 0.7038

F = 6.5365
(p–value: 
0.0423)

β1 2070.46312 896.05092 2.3107 0.0208520

β2 –1018.19457 446.26451 –2.2816 0.0225133

β3 166.58483 73.93254 2.2532 0.0242465

β4 –0.43361 0.12185 –3.5586 0.000372

Model random 
z efektami 
grupowymi

β0 –29.995643 116.471698 –0.2575 0.7968
R2 = 0.0405

F = 1.2990
(p–value: 
0.45312)

β1 43.178123 174.645456 0.2472 0.8047

β2 –20.293217 87.177272 –0.2328 0.8159

β3 3.182212 14.48652 0.2197 0.8261

β4 –0.016515 0.010532 –1.5681 0.1169

Model random 
z efektami 
czasowymi

β0 –1.1651e+03 1.9320e+02 –6.0308 1.632e–09
R2 = 0.62274

F = 50.759
(p–value: 
0.0007)

β1 1.7196e+03 2.8925e+02 5.9450 2.765e–09

β2 –8.4379e+02 1.4406e+02 –5.8570 4.712e–09

β3 1.3776e+02 2.3869e+01 5.7716 7.852e–09

β4 –3.4291e–01 3.6649e–02 –9.3568 2.2e–16

Źródło: opracowanie własne.

W ramach przeprowadzonego badania zostały oszacowane parametry modeli 
z dekompozycją wyrazu wolnego oraz składnika losowego odpowiednio z efekta-
mi grupowymi i czasowymi dla każdego z nich (Dańska-Borsiak, 2011, s. 39–73; 
Kopczewska, Kopczewski, Wójcik, 2009, s. 307–346). Wyniki zostały przedstawione 
w tabeli 1. Punktem wyjścia było oszacowanie parametrów modelu łącznej regresji 
(pooled model), który nie wykorzystuje informacji wynikających ze zróżnicowania 
międzygrupowego i w czasie. W modelu tym zmienne objaśniające mają istotny 
wpływ na zmienną objaśnianą (R2 = 57,88%).

Kolejnym krokiem było oszacowanie parametrów modeli z efektami stałymi 
( fixed effects model). W modelu z efektami wewnątrzgrupowymi (within effects 
model) współczynniki kierunkowe różnią się od współczynników z modelu wyj-
ściowego pod względem wielkości, znaku i istotności. Na podstawie testu Walda 
stwierdzono, że wyrazy wolne są niezróżnicowane, a poszczególne obiekty jedno-
rodne (F = 0,9137; p-value: 0,6369). Natomiast w przypadku modelu z efektami mię-
dzygrupowymi (between effects model) wszystkie oszacowane parametry są istotne, 



273ewa jankowska

dekarbOnizacja eurOpejskich gOspOdarek w ujęciu przestrzennym 

a statystyka F pozwala odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej 
mówiącej, że wyrazy wolne są różne dla i-tego obiektu, ale stałe w czasie. W przy-
padku dekompozycji wyrazu wolnego na efekty czasowe wykazano też istotność 
efektów czasowych (F = 53,51; p-value: 0,0006). 

Podsumowując, można stwierdzić, że model ze stałymi efektami międzygrupo-
wymi charakteryzuje się najlepszymi właściwościami: istotne zmienne, najwyższa 
wartość współczynnika determinacji (70,38), najniższa wartość sumy kwadratów 
reszt (1,802). Wybór pomiędzy modelami ze stałymi efektami i losowymi został 
dokonany na podstawie testu Hausmana, który wskazał na zasadność stosowania 
estymatora fixed effect.

4. Zależności przestrzenne

Punktem wyjścia do podjęcia próby określenia wzorców przestrzennych 
było pierwsze prawo geografii – reguła Toblera, która głosi, że im dane jednost-
ki przestrzenne są bliżej siebie, tym bardziej mogą one na siebie oddziaływać. 
Przeprowadzenie analizy statystycznej z uwzględnieniem zależności przestrzennych 
polegało na ocenie autokorelacji przestrzennej zmiennych oraz określeniu reżimów 
przestrzennych. W badaniu wykorzystano macierz sąsiedztwa według wspól-
nej granicy. Natomiast w celu sprawdzenia, czy występują zależności przestrzen-
ne, wykorzystano statystykę I Morana (zob. też: Kopczewska, 2007, s. 307–346;  
Suchecki, 2012, s. 89–148). Graficzną prezentacją statystyki globalnej I Morana jest 
wykres punktowy statystyki Morana (rysunek 3) oraz wykres przynależności regio-
nów do ćwiartek wykresu punktowego Morana (rysunek 4). Rysunek 3 przedsta-
wia punktowy wykres statystyki I Morana dla udziału OZE w całkowitej produk-
cji energii elektrycznej. W każdym badanym roku najwięcej obserwacji mieści się  
w I i III ćwiartce, co wskazuje na istnienie klastrów. W 2012 roku dwa podpisane 
na rysunku województwa są regionami odstającymi, które oddalone są od średniej 
o więcej niż jedno odchylenie standardowe. W przypadku województwa podlaskiego 
oznacza to, że wartości zmiennej przewyższają wartości w regionach sąsiedzkich 
znacznie bardziej, niż wynikałoby to z ogólnego wzorca przestrzennego. Przeciwnie 
jest w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, którego sąsiedzi mają 
wyższe niż średnie wartości badanej zmiennej. W badanym okresie statystyka 
I Morana jest statystycznie istotna zarówno przy założeniu podejścia randomizacji, 
jak i przybliżenia rozkładem normalnym. W 2012 roku współczynnik autokorelacji 
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I Morana wynosił 0,32 (p-value = 0,003255), co wskazuje na umiarkowaną dodat-
nią autokorelację przestrzenną i oznacza podobieństwo województw – około 10% 
zjawiska w jednym regionie wynika z wartości zjawiska w regionach sąsiednich. 
Potwierdzeniem dodatniej autokorelacji przestrzennej jest także rosnąca linia regre-
sji na wykresie.

Rysunek 3. Wykres punktowy statystyki I Morana

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Wykres przynależności regionów do ćwiartek wykresu punktowego Morana

Źródło: opracowanie własne.

Przeniesienie punktów na mapę z zaznaczeniem przynależności do ćwiartek 
wykresu statystyki I Morana pozwala ocenić rozkład przestrzenny i sprawdzić 
istnienie reżimów przestrzennych, to znaczy jednorodnych obszarów. Zjawisko to 
związane jest z klastrowaniem się obserwacji tego samego typu, na przykład re-
gionów z ćwiartki HH (wysokie otoczone wysokimi). Na wykresie przynależno-
ści regionów do ćwiartek wykresu punktowego Morana najciemniejszym kolorem 
zostały zaznaczone regiony bogate, czyli wyspy wysokich wartości w porównaniu 
z sąsiadującymi regionami.

Podsumowanie

Zgodnie z komunikatem Komisji Wspólnot Europejskich (Komunikat, 2007, s. 3): 
„przy obecnej polityce energetycznej w dziedzinie energii i transportu do 2030 r.  
emisje w UE wzrosną o ok. 5%, a na całym świecie o 55%”. Obecnie państwa 
członkowskie muszą przede wszystkim zmierzyć się ze zmianami klimatu, z rosnącą 
zależnością od importu surowców energetycznych, ze wzrostem cen energii. 
W długiej perspektywie polityki klimatyczno-energetycznej założono, że do 2030 
roku państwa członkowskie ograniczą o co najmniej 40% emisję gazów cieplarnia-
nych w porównaniu z emisją z 1990 roku. Dodatkowo zwiększą one o co najmniej 
27% udział energii z OZE w energii zużywanej w Unii Europejskiej oraz poprawią 
o co najmniej 27% efektywność energetyczną.

Reasumując wyniki przeprowadzonej analizy ekonometrycznego modelu, 
należy stwierdzić, że dla 16 województw w Polsce krzywa Kuznetsa przyjmuje 
kształt litery N. W badaniu wykazano również istotność zmiennej związanej z pro-
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dukcją energii z OZE. Analiza zależności przestrzennych dla produkcji energii 
z OZE umożliwiła określenie podobieństw i różnic między województwami oraz 
klasyfikację regionów podobnych do siebie i różniących się między sobą. W celu 
wyznaczenia przestrzennego efektu aglomeracji wykorzystano statystykę globalną 
I Morana, która potwierdziła istnienie klastrów o podobnych wartościach. Zatem 
uzasadnione wydaje się przeprowadzenie kolejnych badań uwzględniających powią-
zania przestrzenne między regionami w modelach panelowych. Badanie może zostać 
też uzupełnione o poszczególne rodzaje OZE.
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DECaRBONIZaTION OF EuROPEaN ECONOMIES FROM ThE SPaTIaL PERSPECTIVE

abstract

Decarbonization, in the light of environment protection policy, is a process which 
consists in reducing and, eventually, stopping completely CO2 emissions to atmosphere. 
The European Union targets a reduction of emissions of noxious greenhouse gases by 40% 
in 2030 and by 80–95% in 2050 versus 1990 levels. For those member states whose energy 
production is mainly coal-based, this may mean defining a completely new model of func-
tioning on the power market. 

This article aims to identify experience and challenges in the area of economies decar-
bonization, especially the use of energy from renewable sources. Results of empirical studies 
performed based on a set of panel data from 2005–2012 were used as the basis for conducting 
scientific analyzes and interpretations. The study was carried out based on selected environ-
mental indicators, GDP per capita and the share of renewable power sources in the energy 
industry structure. In the article, a note was also made concerning the spatial differentiation 
of electricity production from renewable sources.

Translated by Ewa Jankowska

Keywords: panel models, decarbonization, regional development, renewable energy reso-
urces

JEL Codes: C23, O44, Q20, Q40
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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DETERMINaNTY POZIOMu uBEZPIECZEń ROLNICZYCh

Streszczenie

Pomimo określonego ustawą obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni 
upraw zaledwie około 11% rolników wykupuje ubezpieczenia upraw. W celu określenia 
determinant poziomu ubezpieczeń upraw w rolnictwie w opracowaniu analizowano wpływ 
zmiennych charakteryzujących rolnika: płci, wieku, wykształcenia, deklarowanego sto-
sunku do ryzyka oraz zmiennych charakteryzujących gospodarstwo: regionu kraju, typu 
produkcyjnego, wielkości ekonomicznej, wystąpienia znaczących szkód w przeszłości. Na 
podstawie próby 590 gospodarstw przy użyciu regresji logistycznej stwierdzono pozytywny 
wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstwa, przynależności do roślinnego typu produkcji, 
lokalizacji w regionie 790 (wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i opolskie) oraz 
wystąpienia w przeszłości szkód w uprawach.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia upraw, losowanie warstwowe, regresja logitowa

Wstęp

Powszechnie wskazuje się na ubezpieczenia jako podstawowy sposób zabez-
pieczenia się przed ryzykiem wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, 
grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Co więcej, 
zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz.U. nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) ubezpieczenie przez rolników 
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co najmniej 50% powierzchni upraw jest obligatoryjne. Jednak w praktyce większość 
rolników nie stosuje się do tego przepisu. Według GUS (2014) w 2013 roku łączna 
powierzchnia użytków rolnych w Polsce to 14,6 mln ha, a liczba gospodarstw rolnych 
o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 1394,6 tys. Jednocześnie 
zgodnie z raportem NIK (2014) w roku 2013 zawarto 151,1 tys. umów ubezpieczenia 
upraw rolnych obejmujących łącznie powierzchnię 3398,8 tys. ha upraw rolnych. 
To oznacza, że ubezpieczenie upraw zdecydowało się wykupić 10,8% rolników 
i dotyczyło to łącznie 23,28% użytków rolnych lub 31,76%, jeżeli odniesiemy to do 
powierzchni zasiewów i upraw trwałych. Biorąc pod uwagę obligatoryjność ubez-
pieczenia upraw, 10,8% rolników zawierających umowy ubezpieczenia upraw musi 
zastanawiać. Według GUS (2014) 44,2% gospodarstw większość dochodów czerpie 
z działalności pozarolniczej, można więc uznać, że w gospodarstwach tych ewentu-
alne obniżenie plonów upraw nie ma znaczącego wpływu na poziom dochodów i tym 
samym skłonność do ubezpieczania upraw jest ograniczona. Jednak nawet przyjęcie 
za podstawę tylko tych gospodarstw, które czerpią większość dochodów z działal-
ności rolniczej, oznacza niecałe 20% ubezpieczonych gospodarstw. W konsekwencji 
pytanie o czynniki wpływające na podjęcie decyzji o ubezpieczeniu gospodarstw 
pozostaje otwarte.

W pracy (Stempel, 2013) i w rozdziale 8 monografii (Wicka, 2013), zajmujących 
się tematyką determinant poziomu ubezpieczeń rolniczych w Polsce, wskazywano 
na następujące czynniki: wielkość gospodarstwa, wykształcenie, udział produkcji 
roślinnej w sprzedaży ogółem, dochód brutto, wykształcenia rolników oraz staż 
w prowadzeniu gospodarstwa. W obydwu opracowaniach stwierdzono, że wszystkie 
rozpatrywane czynniki wpływają na poziom ubezpieczeń upraw. Niestety w aspek-
cie metodycznym obydwie prace są obarczone pewnymi wadami.

W pracy (Stempel, 2013) ograniczono się do prostego zestawienia udziału 
ubezpieczeń upraw na poszczególnych poziomach czynników i wskazano, że na 
wyższych poziomach rozpatrywanych czynników, to znaczy powierzchni upraw, 
wykształcenia rolników oraz stażu w prowadzeniu gospodarstwa, większy odsetek 
rolników wykupuje ubezpieczenia upraw. Nie podjęto jednak próby oceny istotności 
tych efektów. Natomiast w pracy (Wicka, 2013) przyjęto, że cechy objaśniające mają 
charakter ciągły i oddzielnie dla każdej zmiennej objaśniającej oszacowano modele 
logitowe, stwierdzając istotność wpływu powierzchni użytków rolnych, udziału pro-
dukcji roślinnej w sprzedaży ogółem oraz dochodu brutto na prawdopodobieństwo 
ubezpieczenia upraw.
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Wadą stosowania wyłącznie modeli z jedną zmienną objaśniającą jest fakt uwi-
kłania w ocenę efektu badanej zmiennej wszystkich zmiennych nieujętych w badaniu 
i choć oczywiście model zawsze pozostaje uproszczonym opisem rzeczywistości, to 
ujęcie w modelu większej liczby zmiennych objaśniających zwiększa precyzję oceny 
„czystego” efektu poszczególnych zmiennych.

W obydwu pracach korzystano z losowania warstwowego w doborze próby, 
jednak w dalszej analizie nie było to uwzględnione. Z uwagi na losowanie war-
stwowe z zachowaniem proporcjonalnych liczebności w warstwach oceny punktowe 
udziału gospodarstw z wykupionym ubezpieczeniem upraw oszacowane w pracy 
Stempla (2013) nie budzą większych wątpliwości. Natomiast w pracy (Wicka, 2013) 
korzystano z próby Polskiego FADN, gdzie liczebności w warstwach wyznacza się 
metodą optymalnej alokacji Neymana, która skutkuje dodatkowym zmniejszeniem 
wariancji oceny średnich wartości za cenę nieproporcjonalnych liczebności w war-
stwach. Dlatego pomimo zastosowania w (Wicka, 2013) testów istotności uzyskane 
wyniki nie są wiarygodne.

Celem niniejszego artykułu jest określenie czynników wpływających (skore-
lowanych) na decyzję ubezpieczenia upraw przez rolnika, z naciskiem na poprawną 
metodykę.

1. Pole obserwacji i dobór próby

Jak wspomniano we wstępie, liczba gospodarstw rolnych o powierzchni 
użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła w roku 2013 1394,6 tys., jednak w ni-
niejszym opracowaniu ograniczono się do gospodarstw rolnych charakteryzujących 
się standardową produkcją (Standard Output) co najmniej 4000 euro, których jest 
730,9 tys. Łączna wartości produkcji (SO) tych gospodarstw stanowi 93% produkcji 
wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce.

W celu doboru próby zastosowano losowanie warstwowe, przy czym przyna-
leżność do warstwy zależała od 3 cech: regionu kraju, typu produkcyjnego i wiel-
kości ekonomicznej.
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Rysunek 1. Podział Polski na regiony zgodnie z metodologią FADN

Źródło: opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2012 roku 
(Goraj, Malanowska, Osuch, Sierański, 2012).

Typu produkcyjny – 4 poziomy:
1. produkcja roślina,
2. bydło,
3. trzoda,
4. mieszane.
Wielkości ekonomiczna – 3 poziomy:
1. od 4 tys. do 25 tys. euro, 
2. od 25 tys. do 100 tys. euro,
3. powyżej 100 tys. euro.
Dla tak określonych warstw ustalono liczebności zgodnie z metodą optymalnej 

alokacji Neymana, uzyskując ostatecznie próbę o rozmiarze 590 gospodarstw.
Poza zmienną objaśnianą Y określającą ubezpieczenie upraw przez rolnika  

(1 – ubezpieczenie upraw, 0 – brak ubezpieczenia) rozpatrywano następujące zmienne 
z podziałem na zmienne dotyczące rolnika i zmienne dotyczące gospodarstwa:

 – zmienne charakteryzujące rolnika:
X1 – płeć,
X2 – wiek,
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X3 – wykształcenie (zmienna jakościowa, 4 poziomy),
X4 – deklarowany stosunek do ryzyka (1 – lubi ryzyko, 0 – unika ryzyka);

 – zmienne charakteryzujące gospodarstwo:
X5 – region kraju,
X6 – typ produkcyjny,
X7 – wielkość ekonomiczna,
X8 – wystąpienie znaczących szkód w przeszłości (1 – szkody występowały, 

0 – szkody nie występowały)
oraz dodatkowe dwie zmienne związane z metodą doboru próby: warstwa określają-
ca przynależność gospodarstwa do jednej z 48 wyróżnionych warstw i waga będąca 
ilorazem liczebności warstwy w populacji do liczebności warstwy w próbie.

2. Metody

Z uwagi na binarny charakter zmiennej ~ ( )i iY D π  zastosowano uogólniony 
model liniowy, przyjmując jako funkcję łączącą logit:

              
logit( ) log

1
i

i
i

ππ
π

 
=  − 

 (1)

W konsekwencji poniższe równanie opisuje zależność funkcji wartości oczeki-
wanej zmiennej Yi i zmiennych objaśniających:

               (2)
gdzie: 0β  oznacza wyraz wolny, ix  wektor obserwacji zmiennych niezależnych dla 
i-tego gospodarstwa, a  jest wektorem współczynników regresji.

Z uwagi na losowanie warstwowe w doborze próby do estymacji parametrów 
modelu (2) zastosowano estymator Horvitza-Thompsona wiarogodności dla popula-
cji. Do obliczeń wykorzystano środowisko R (R Core Team, 2015) oraz pakiet survey. 
Poniżej zaprezentowany jest fragment skryptu z definicją modelu:

plan<-svydesign(id=~1,strata=~Warstwa, weights=~Waga, data=dane)

model<-svyglm(U~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8, design=plan, 

 family=quasibinomial())

W przypadku zmiennych ilościowych i binarnych sprawdzenie istotności 
wpływu danej zmiennej może polegać na wynikach oszacowania parametrów 
modelu i istotności tych parametrów, jednak w przypadku zmiennych czynnikowych 
(liczba poziomów > 2) wyniki istotności parametru dotyczą tylko istotności różnicy 
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efektów badanego poziomu czynnika i poziomu referencyjnego. Dlatego konieczne 
jest zastosowanie testu weryfikującego hipotezę dotyczącą wielu parametrów jed-
nocześnie. Jednym z takich testów jest zastosowany w pracy test Walda przy użyciu 
funkcji regTermTest() z pakietu survey (Lumley, 2014).

Z uwagi na nieliniowy charakter modelu regresji logistycznej ocena wartości 
parametru nie pozwala w bezpośredni sposób ocenić wpływu zmiennej na warun-
kową wartość oczekiwaną. W zależności od wartości pozostałych zmiennych efekt 
będzie przyjmował różne wartości. Rozwiązaniem jest obliczenie efektów marginal-
nych. W literaturze (np. Greene, 1997) spotykane są dwa podejścia: efekt marginalny 
obliczany dla średnich wartości zmiennych objaśniających i w przypadku regresji 
logitowej przyjmuje następującą postać:

                   (3)
gdzie inv.logit(.) oznacza funkcje odwrotną do funkcji logit, oraz średni efekt margi-
nalny uzyskiwany przez uśrednienie efektów marginalnych obliczonych dla wszyst-
kich jednostek w próbie:

            
 (4)

Chociaż wyznaczenie EME jest bardziej kłopotliwe z powodu konieczności ob-
liczenia wartości efektu marginalnego dla każdej jednostki próby, to jest ono znacz-
nie lepszym przybliżeniem przeciętnego efektu marginalnego w populacji.

Z uwagi na losowanie warstwowe podczas obliczania średniej wartości efektu 
marginalnego należy uwzględnić wagi poszczególnych obserwacji:

            (5)

3. Wyniki

W tabeli 1 podane zostały wyniki oszacowania pełnego modelu z 8 zmien-
nymi objaśniającymi. Wartości ocen parametrów wymagają pewnego wyjaśnienia. 
Wartość wyrazu wolnego można interpretować jako przeciętną wartość funkcji 
logit w przypadku zerowych wartości ilościowych zmiennych objaśniających i po-
zostawania zmiennych czynnikowych na poziomie referencyjnym. W opracowaniu 
przyjęto następujące poziomy referencyjne: dla X1 (płeć) – poziom k, dla X3 (wy-
kształcenie) – poziom p (podstawowe), dla X5 (region kraju) – poziom 785 (region 
północno-zachodni), dla X6 (typ produkcyjny) – poziom 1 (produkcja roślinna), dla 
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X7 (wielkość ekonomiczna) – poziom 1 (4 tys. do 25 tys. euro) i dla X8 (występowanie 
szkód w przeszłości) – poziom n.

Tabela 1. Wyniki oszacowania pełnego modelu

Ocena Błąd stand. t P(> |t|)

w. wolny –1.5390 1.0824 –1.4218 0.1557

X1m 0.4761 0.3505 1.3583 0.1750

X2 –0.0053 0.0156 –0.3432 0.7316

X3z 0.1148 0.4938 0.2325 0.8162

X3ś 0.4595 0.5078 0.9049 0.3660

X3w 0.7542 0.6264 1.2042 0.2291

X4 –0.0292 0.0482 –0.6052 0.5453

X5790 0.9606 0.3751 2.5609 0.0107

X5795 –1.0401 0.3814 –2.7270 0.0066

X5800 –1.1810 0.4851 –2.4347 0.0152

X62 –0.9033 0.3275 –2.7581 0.0060

X63 –0.6258 0.5024 –1.2457 0.2134

X64 –0.2316 0.2985 –0.7759 0.4382

X72 0.5242 0.2514 2.0846 0.0376

X73 0.9614 0.3749 2.5643 0.0106

X8t 0.8793 0.3740 2.3512 0.0191

Źródło: obliczenia własne.

W przypadku zmiennych ilościowych X2 i X4 oraz zmiennej binarnej X1 war-
tości statystyki t, a dokładniej prawdopodobieństwa P(> |t|), pozwalają stwierdzić 
brak istotnego wpływu na prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o ubezpieczeniu 
upraw, a w przypadku zmiennej binarnej X8 potwierdzają jej wpływ na wspomnianą 
decyzję.

W przypadku pozostałych zmiennych z uwagi na ich charakter konieczne jest 
zastosowanie testu Walda, którego wyniki podano w tabeli 2.
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Tabela 2. Wyniki testu Walda

Zmienna F St. sw. 1 St. sw. 2 p

X1 1.8450 1 516 0.1750

X2 0.1178 1 516 0.7316

X3 1.0677 3 516 0.3624

X4 0.3662 1 516 0.5453

X5 18.2144 3 516 0.0000

X6 2.7464 3 516 0.0424

X7 4.0147 2 516 0.0186

X8 5.5280 1 516 0.0191

Źródło: obliczenia własne. 

Na podstawie wyników testu Walda można stwierdzić na poziomie istotności 
0,05, że przeprowadzone badania nie dają dowodów wpływu pierwszych 4 zmien-
nych na decyzje rolników o ubezpieczeniu upraw. Ponieważ jednak zmienne obja-
śniające nie są od siebie niezależne, usunięcie wszystkich 4 zmiennych jednocześnie 
byłoby niewłaściwe. Do selekcji ostatecznego modelu zastosowano regresję krokową 
w tył. Jednak niezależnie od zastosowania regresji krokowej ostatecznie w modelu 
pozostały tylko te 4 zmienne, które były istotne w pełnym modelu, chociaż zgodnie 
z tabelą 3 nastąpiły pewne niewielkie zmiany wartości p.

Tabela 3. Wyniki testu Walda dla modelu końcowego

Zmienna F St. sw. 1 St. sw. 2 p

X5 18.1588 3 522 0.0000

X6 3.5512 3 522 0.0144

X7 5.2908 2 522 0.0053

X8 5.0500 1 522 0.0250

Źródło: obliczenia własne. 

Warto w tym momencie przypomnieć, że pierwsze 4 zmienne: X1, X2, X3 i X4 
dotyczyły rolnika i były to odpowiednio: płeć, wiek, wykształcenie i deklarowany 
stosunek do ryzyka. Natomiast zmienne: X5, X6, X7 i X8 charakteryzowały gospodar-
stwo i były to odpowiednio: region kraju, typ produkcyjny, wielkość ekonomiczna 
i wystąpienie znaczących szkód w przeszłości. Uzyskane wyniki wskazują, że żadna 
z rozpatrywanych cech rolnika nie wykazuje wpływu na podjęcie decyzji o ubez-



287paweł kObus

determinanty pOziOmu ubezpieczeń rOlniczych

pieczeniu upraw, natomiast wszystkie badane charakterystyki gospodarstwa taki 
wpływ wykazują. Takie rezultaty w pewnym stopniu potwierdzają racjonalność za-
chowań rolników, ponieważ decyzja o ubezpieczeniu bądź nieubezpieczeniu upraw 
powinna wynikać z charakterystyki gospodarstwa.

Tabela 4. Wyniki oszacowania końcowego modelu

Średni efekt 
marginalny Ocena Błąd stand. t P(> |t|)

w. wolny – –1.1636 0.4877 –2.3857 0.0174

X5790 0.1808 0.9826 0.3919 2.5074 0.0125

X5795 –0.1551 –0.9470 0.3966 –2.3877 0.0173

X5800 –0.1550 –1.0879 0.4975 –2.1869 0.0292

X62 –0.1506 –1.0200 0.3247 –3.1409 0.0018

X63 –0.0903 –0.6498 0.4972 –1.3070 0.1918

X64 –0.0440 –0.2876 0.3012 –0.9550 0.3400

X72 0.1057 0.6312 0.2430 2.5971 0.0097

X73 0.1767 0.9936 0.3489 2.8477 0.0046

X8t 0.1164 0.8145 0.3625 2.2472 0.0250

Źródło: obliczenia własne. 

Analizując szczegółowo wpływ poszczególnych zmiennych, można zauważyć, że 
lokalizacja gospodarstwa w regionie 790 obejmującym województwa: wielkopolskie, 
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i opolskie zwiększa szansę ubezpieczenia upraw 
średnio o 0.18, podczas gdy lokalizacja w regionach 795 i 800 zmniejszą szanse ubez-
pieczenia średnio o około 0.15. Równie silny wpływ dotyczy także wielkości ekono-
micznej. W przypadku gospodarstw o standardowej produkcji powyżej 100 tys. euro 
średni wzrost prawdopodobieństwa wynosi prawie 0.18. Fakt doświadczenia w prze-
szłości szkód w uprawach zwiększał przeciętnie szansę ubezpieczenia o około 0.11.

4. Dyskusja

Porównując uzyskane wynikami z wnioskami z prac (Stempel, 2013) i (Wicka, 
2013), należy stwierdzić tylko częściową zgodność. Przypomnijmy, w pracy (Stempel, 
2013) stwierdzono pozytywny wpływ powierzchni upraw, wykształcenia rolników 
oraz stażu w prowadzeniu gospodarstwa. W przypadku wykształcenia wartości ocen 
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parametrów dla kolejnych poziomów wykształcenia z tabeli 1 przyjmują coraz wyższe 
wartości dodatnie, co mogłoby świadczyć o pozytywnym wpływie wykształcenia, 
podobnie jak stwierdzono to w pracy (Stempel, 2013), jednak wyniki testu Walda 
podane w tabeli 2 nie potwierdzają istotności tego efektu. Staż w prowadzeniu gospo-
darstwa nie jest funkcją liniową wieku kierownika gospodarstwa, ale niewątpliwie 
są to zmienne silnie skorelowane. Jednak wyniki z tabeli 2 wskazują, że wiek nie 
miał żadnego wpływu na podjęcie decyzji o wykupieniu ubezpieczenia. Powierzchnia 
upraw jest zmienną związaną z typem produkcji roślinnej i wielkością ekonomiczną. 
Wyniki z tabeli 4 potwierdzają, że przynależność do typu produkcji roślinnej i wiel-
kość gospodarstwa wykazują silny pozytywny wpływ na ubezpieczenie upraw.

W pracy (Wicka, 2013) potwierdzono pozytywny wpływ wielkości powierzch-
ni użytków rolnych, udziału produkcji roślinnej w sprzedaży ogółem oraz dochodu 
brutto na ubezpieczenie upraw. Przyjmując, że udział produkcji w sprzedaży ogółem 
jest związany z typem produkcji, a wielkość użytków rolnych i dochód brutto z wiel-
kością ekonomiczną, należy stwierdzić, że pomimo wspomnianych we wstępie 
braków metodycznych w pracy (Wicka, 2013) prezentowane tam wyniki są zbieżne 
do kierunku i istotności badanych zależności z wynikami uzyskanymi w niniejszym 
opracowaniu.

Podsumowanie

1. Cechy standardowo utożsamiane ze stosunkiem do ryzyka, takie jak: płeć, 
wiek, wykształcenie czy nawet samocena stosunku do ryzyka, nie miały 
wpływu na decyzję dotyczącą ubezpieczenia upraw.

2. Najsilniejszymi czynnikami determinującymi ubezpieczenie upraw były: 
wielkość ekonomiczna (wpływ pozytywny), doświadczenie w przeszłości 
szkód w uprawach oraz region kraju. Przynależność do regionu 790 silnie 
zwiększała szanse ubezpieczenia, natomiast przynależność do regionów 
795 i 800 znacząco zmniejszała szanse ubezpieczenia upraw.

3. Również przynależność do roślinnego typu produkcji zwiększa w pewnym 
stopniu szanse ubezpieczenia upraw.

4. Uzyskane wyniki wskazują, że decyzja o ubezpieczeniu upraw zależy 
przede wszystkim od charakterystyki gospodarstwa: rodzaju produkcji, 
wielkości ekonomicznej i częstości występowania szkód.
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DETERMINaNTS OF agRICuLTuRaL INSuRaNCE

abstract

Despite a specific law obligation to insure at least 50% of the areas, only about 11% of 
the farmers insure crops . In order to identify the determinants of the crop insurance level 
in agriculture paper analysed the impact of variables characterizing the farmer: gender, age, 
education, declared attitude towards the risks and variables characterizing the farm: region 
of the country, type of production, economic size, of significant damage in the past. Based 
on a sample of 590 farms, using logistic regression, it was found that: the economic size, 
membership to the type of crop production, the location of the region 790 (Wielkopolska, 
Lower Silesia, Kujawy-Pomerania and Opole) and the existence of previous damage to crops 
had a positive impact on the probability of crops insurance.

Translated by Paweł Kobus

Keywords: crop insurance, stratified sampling, logit regression
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portu, jak i wagi drobnicy promowej (tabela 1). Pojawiająca się z tego powodu nowa 
podaż (w postaci wprowadzanych nowych promów towarowo-pasażerskich) stanowi 
również okazję do weryfikacji działania na tym rynku prawa Saya.

W swojej surowej i nieformalnej formie prawo Saya jest rozumiane jako: 
„podaż tworzy swój własny popyt” (Skousen, 2015, s. 444). Taka definicja nie oddaje 
jednak wszystkiego, co rzeczywiście J.-B. Say chciał wyrazić w swoim dłuższym 
naukowym wywodzie. Kluczem do dalszych jego rozważań była bowiem inna kate-
goria ekonomiczna, jaką jest produkcja oraz przedsiębiorczość. To właśnie produk-
cja stwarza popyt na produkty. Już sama okoliczność stworzenia produktu kreuje 
popyt na inne produkty. Można zatem stwierdzić, że produkcja (nie sama podaż) jest 
źródłem popytu. Wywołanie zapotrzebowania na dobra i usługi od innych wynika 
z przychodu uzyskanego dzięki własnym aktom produkcji. Zamożność tworzy się 
więc z produkcji. Zatem im większa jest produkcja, tym większy staje się popyt. 
Wzrost bogactwa narodu według Saya wiąże się z oszczędzaniem, inwestowaniem, 
nową technologią, innowacjami, produktywnością oraz (rozwiniętym przez siebie 
pojęciem) przedsiębiorczością.

J.M. Keynes (2016) we wstępie swojej książki Ogólna teoria zatrudnienia pro-
centu i pieniądza odrzuca prawo Saya i prezentuje teorię zupełnie odwrotną: „popyt 
tworzy swoją podaż”. Jeszcze inni ekonomiści pozostają na stanowisku, że wystę-
pują różne sytuacje gospodarcze, które pokazują, że nie zawsze któreś z praw jest 
bezbłędne. Czasem popyt tworzy swoją podaż, a czasem podaż tworzy swój własny 
popyt (Skousen, 2015, s. 444).

Poniżej zweryfikowana zostanie teza o działaniu prawa Saya na rynku przewo-
zów pasażerskich południowego Bałtyku. Czy wielkość popytu na usługi przewo-
zowe z wykorzystaniem promów morskich wynika z samej ich podaży (oferowanej 
długości linii ładunkowych)? Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona po prze-
prowadzeniu branżowej analizy rynkowej i zbadaniu ex post zachowania się popytu 
po wprowadzeniu przez armatorów nowych promów morskich (z wykorzystaniem 
modelowania ekonometrycznego).

1. Tendencje przeładunkowe w polskich portach morskich

Pomiędzy państwami regionu basenu Morza Bałtyckiego występują silne więzi 
gospodarcze, czego przejawem jest dobrze rozwinięta wymiana handlowa w znacz-
nym stopniu wykonywana drogą morską. Szacuje się, że obroty handlu morskiego na 
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Bałtyku wynoszą rocznie ponad 500 mln ton, z czego ponad 250 mln ton przypada 
na obroty między krajami Europy „bałtyckiej” (Port Handbook, 2014, s. 33).

Polska posiada 4 porty zaliczane do grupy o podstawowym znaczeniu dla go-
spodarki, zarządzane przez 3 zarządy portów:

 – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, 
 – Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA,
 – Zarząd Morskich Portów Szczecina i Świnoujścia SA.

Położenie geograficzne jest zasadniczym czynnikiem określającym kierunki 
oraz możliwości rozwoju każdego portu. Jednak 4 główne polskie porty morskie, 
w nomenklaturze krajowej nazwane „o znaczeniu podstawowym dla gospodarki”, 
zarówno w skali światowej, jak i europejskiej mają charakter regionalny, co wynika 
z samej peryferyjności Morza Bałtyckiego w ogóle, ale niewątpliwą zaletą położe-
nia polskich portów morskich jest usytuowanie na jednych z najkrótszych szlaków 
transportowych łączących Skandynawię ze środkową i południową Europą. Na tym 
właśnie rynku swoją działalność operacyjną opierają polscy operatorzy promowi. 
Ponadto polskie porty znajdują się także na najkrótszej drodze morskiej łączącej 
poprzez Bałtyk Finlandię, Rosję oraz Litwę, Łotwę i Estonię z Niemcami i Europą 
Zachodnią.

Operatorzy promowi południowego Bałtyku to: Polferries (PŻB), Unity Line 
oraz niemiecki TT-Line. 

Obecnie połączenia promowe z polskimi portami realizowane są na trasach 
Świnoujście–Ystad i Świnoujście–Trelleborg oraz Gdańsk–Nynäshamn. W przypad-
ku tego ostatniego połączenia Polferries nie posiada konkurencji, a przewozy wy-
kazują stabilizację. Dlatego w dalszej części opracowania analizie poddane zostaną 
jedynie konkurencyjne połączenia promowe realizowanie z udziałem Terminalu 
Promowego w Świnoujściu via Ystad i pobliski Trelleborg.

Promy PŻB historycznie obsługiwane były jeszcze w Kopenhadze (do 2010 r.)  
(tabela 1). Obecnie w tym regionie połączenia promowe przewoźnika odbywają 
się tylko w relacji z portem w Ystad. Spółka gwarantuje bezpłatny przejazd przez 
most Öresund zarówno dla pasażerów pieszych, jak i zmotoryzowanych, co oznacza 
również pośrednie skomunikowanie z Danią. 

Prawdziwa konkurencja przewoźników promowych w rejonie południowego 
Bałtyku odbywać się będzie na połączeniach z Ystad i Trelleborgiem z wykorzy-
staniem Terminalu Promowego w Świnoujściu (TPŚ), gdzie od początku 2014 roku 
swoje usługi oferuje również nowy przewoźnik – TT-Line (Świnoujście–Trelleborg).
Wejście tego nowego operatora będzie stanowić podstawę do rozważań na temat 
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działania prawa Saya na uważanym za bardzo perspektywiczny rynku przewozów 
promowych Świnoujście–Ystad (Trelleborg). 

Tabela 1.Wielkość przewozów na poszczególnych liniach promowych w latach 2010–2014

Linie – przewozy
Lata

2010 2011 2012 2013 2014

Świnoujście–Ystad

Liczba pasażerów 142 223 151 561 154 024 186 862 169 578

Liczba samochodów osobowych 60 885 62 497 63 659 77 719 70 910

Liczba samochodów ciężarowych 31 348 35 340 33 796 59 560 58 645

Świnoujście–Kopenhaga/Rønne

Liczba pasażerów 69 377     

Liczba samochodów osobowych 14 970     

Liczba samochodów ciężarowych 3036     

Gdańsk–Nynäshamn

Liczba pasażerów 132 822 128 132 130 079 118 645 116 255

Liczba samochodów osobowych 41 877 41 602 43 785 40 601 40 738

Liczba samochodów ciężarowych 24 940 22 887 19 161 9 263 8 548

Razem

Liczba pasażerów 344 422 279 693 284 103 305 507 285 833

Liczba samochodów osobowych 117 732 104 099 107 444 118 320 111 648

Liczba samochodów ciężarowych 59 324 58 227 52 957 68 823 67 193

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PŻB S.A.

Liczba wszystkich promów obsługiwanych na TPŚ wzrosła z 5 (2001 r.) do 12 
(2014 r.), czyli o 140% (rysunek 1). Obecnie dwa z nich, to jest MS Mazovia i MS 
Baltivia, pływają pod marką Polferries, kolejne dwa pod marką niemieckiego prze-
woźnika TT-Line, a pozostałe pod banderą Unity Line. Sama liczba zawinięć na TPŚ 
wzrosła z 1072 (2001 r.) do 3285 (2014 r.), czyli o 206% (rysunek 2).
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Rysunek 1. Liczba promów obsługujących TPŚ w latach 2001–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

Rysunek 2. Roczna liczba zawinięć promów do TPŚ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

W związku z uwarunkowaniami rynkowymi i systematyczną zmianą floty 
w 2014 roku przeciętnie podczas jednego zawinięcia przewożono 105,6 samocho-
dów ciężarowych i trailerów, podczas gdy w 2001 roku zaledwie 60,6. Zakładając 
podobne tempo zmian, w 2015 roku przeciętne wykorzystanie promu (szacowane na 
koniec 2014 r. na poziomie ok. 85 sztuk dla jednego kierunku: im/ex) osiągnie poziom 
około 60%, zaś w 2025 roku – nawet 90%. Stosunkowa nieduża liczba trailerów 
również powoduje wzrost wykorzystania długości linii ładunkowych (rysunek 4),  
co jest ważne w sytuacji zbliżania się do historycznie maksymalnych wartości wy-
korzystania długości linii ładunkowych. 
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Rysunek 3. Liczba samochodów ciężarowych w przeliczeniu na jedno zawinięcie do TPŚ [szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

Rysunek 4. Liczba samochodów ciężarowych i trailerów w przeliczeniu  
na jedno zawinięcie do TPŚ [szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

Według licznych szacunków przeciętne wykorzystanie długości lini ładunkowej 
na poziomie 50–55% stanowi podstawę do wprowadzenia nowego promu do obsługi 
jednostek frachtowych. Wiąże się to z jednej strony z prognozami wzrostu obrotów, 
a z drugiej strony – obserwowaną sezonowością przewozów. Analiza rysunku 5 wska-
zuje, że miesięczne przekroczenia 110 samochodów ciężarowych na jedno zawinięcie 
(przeciętnie 55 na jeden kierunek: im/ex), czyli 65% wykorzystania, stało się w ostat-
nim czasie dość powszechne. Dochodzi do tego nieuwzględniona w badaniu sezo-
nowość tygodniowa i dzienna mająca także duże znaczenie dla możliwości płynnej 
obsługi samochodów ciężarowych. Wszystko to wskazuje na prawdziwość stwierdze-
nia, że rynek przewozów promowych w tym regionie jest bardzo perpektywiczny.
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Rysunek 5. Liczba samochodów ciężarowych  
w przeliczeniu na jedno zawinięcie do TPŚ [szt.]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

Systematycznie wzrasta też wielkość przewożonej drobnicy promowej w prze-
liczeniu na jedno zawinięcie. W przypadku uwzględnienia tary środków transpor-
tu (tj. wagi poszczególnych jednostek frachtowych) w latach 2001–2014 wzrost ten 
wyniósł 37%. 

Rysunek 6. Przeładunki drobnicy samochodowej (bez tary środków transportu) 
w przeliczeniu na jedno zawinięcie do TPŚ [tony]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.
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Rysunek 7. Przeładunki drobnicy ogółem (bez tary środków transportu)  
w przeliczeniu na jedno zawinięcie do TPŚ [tony]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

Rysunek 8. Przeładunki drobnicy ogółem (z tarą środków transportu)  
w przeliczeniu na jedno zawinięcie do TPŚ [tony]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

2. Prawa rynku Saya na rynku żeglugi promowej w rejonie południowego Bałtyku

Po wejściu na rynek nowego niemieckiego przewoźnika TT-Line (styczeń  
2014 r. – wprowadzenie promu „Nils Dacke”) przewozy dwóch krajowych przewoź-
ników ustabilizowały się lub nieznacznie zmalały (rysunek 9). Istotnie z kolei wzrosły 
przewozy ogółem (z uwzględnieniem promu „Nils Dacke”). Dokładnie taki sam efekt 
wystąpił w 2013 roku po wprowadzeniu przez PŻB promu „Baltivia” (również nastą-
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pił sumaryczny wzrost przewozów obu przewoźników i ich niewielki „spadek” bez 
uwzględnienia promu „Baltivia”). Oznacza to, że każdy kolejny nowo wprowadzany do 
użytkowania prom z jednej strony odbiera niewielką część „starych” klientów konkuren-
cji, ale z drugiej strony przyczynia się do pozyskania zupełnie „nowych” samochodów 
i ładunków, znacznie poprawiając wynik dla całego obszaru południowego Bałtyku (po-
szerza dotychczasowy rynek), co by świadczyło o działaniu na nim prawa Saya.

W celu uzasadnienia tej tezy poniżej przedstawione zostanie modelowanie eko-
nometryczne i prognozowanie liczby obsługiwanych na TPŚ samochodów ciężaro-
wych. Na podstawie danych miesięcznych za okres styczeń 2007 roku – grudzień 2013 
roku (przed wprowadzeniem nowego promu) oszacowany został model szeregu czaso-
wego (z uwzględnianiem sezonowych odchyleń) postaci 1 (por. np. Hozer, Zawadzki, 
1990). Następnie wykorzystany zostanie on do wyznaczenia prognoz na kolejne okresy 
(miesiące). W dalszej części prognozy zweryfikowane zostaną z rzeczywistą liczbą 
obsłużonych samochodów w latach 2014 i 2015 (odpowiednio: 12 i 4 miesiące).

Do opisu kształtowania się liczby obsługiwanych na TPŚ samochodów cię-
żarowych użyto modelu z trendem wielomianowym i periodycznym składnikiem 
sezonowym postaci:

     (1)
gdzie:

 – liczba obsługiwanych na TPŚ samochodów ciężarowych, 
 – zmienna czasowa,

 – zmienna zero-jedynkowa przyjmująca wartość 1 w k-tym sezonie  
i 0 w pozostałych,

,  – parametry mierzące wpływ zmiennych. 
Trend nieliniowy trzeciego stopnia przyjęto na podstawie graficznej analizy 

(rysunek 9) liczby obsługiwanych samochodów w badanym okresie. Widzimy, że 
do 2010 roku liczba tych samochodów rosła coraz szybciej, po czym tempo wzrostu 
było coraz wolniejsze. Wahania sezonowe przyjęto jako wahania o względnie stałej 
amplitudzie. Poniżej przedstawiony model dobrze opisuje liczbę obsługiwanych sa-
mochodów – wysoki współczynnik korelacji wielorakiej , tylko dwa nieistotne 
(nieregularne) wahania w kwietniu i sierpniu. Możliwe jest zatem jego wykorzysta-
nie do analiz i prognoz. 

Oszacowania parametrów strukturalnych zawiera tabela 2.
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Tabela 2. Oszacowania parametrów strukturalnych modelu

Ocena parametru Błąd std. Statystyka t

α0 17324,02 495,02 35,0

α1 –200,35 50,19 –4,0

α2 8,98 1,37 6,6

α3 –0,07 0,01 –6,2

d01 –1589,86 386,93 –4,1

d02 –1004,11 385,83 –2,6

d03 1235,29 384,99 3,2

d04 –114,12 384,38 –0,3

d05 1108,77 383,98 2,9

d06 875,21 383,78 2,3

d07 –2752,25 383,78 –7,2

d08 –470,51 383,98 –1,2

d09 1623,55 384,38 4,2

d010 2834,17 384,99 7,4

d011 1183,18 385,83 3,1

d012 –2929,31 375,44 –7,8

, (parametry statystycznie istotne zaznaczono kursywą)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych TPŚ.

Jeżeli chodzi o analizy, to widzimy, że największe istotne wahania in plus 
w stosunku do trendu występują we wrześniu i październiku, a największe in minus 
w grudniu i sierpniu. Odpowiednio: in minus w grudniu i sierpniu o około 3 tys. 
samochodów, a in plus we wrześniu i październiku o około 2 tys. samochodów. 
Sierpień jest miesiącem urlopowym dla kierowców.

Analiza liczby samochodów obsługiwanych na TPŚ (rysunek 9) wskazuje, że 
w 2014 i na początku 2015 roku należało się spodziewać stabilizacji, jeżeli chodzi 
o liczbę przewożonych samochodów ciężarowych (wynika to z przyjętej postaci 
analitycznej modelu). Taka sytuacja miała rzeczywiście swoje potwierdzenie ex post, 
jeżeli założylibyśmy, że analizujemy tylko dotychczas użytkowane promy (Unity 
Line i PŻB- Polferries). Różnica między realizacjami a prognozami w okresie 16 
miesięcy wyniosła zaledwie 6635 sztuk (wysoka zgodność prognoz z realizacjami) 
(rysunek 10 i tabela 3).
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Rysunek 9. Liczba samochodów ciężarowych na TPŚ [szt.] w okresie styczeń 2007 roku – 
grudzień 2013 roku wraz z prognozą do kwietnia 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.

Rysunek 10. Prognozy i realizacje – liczba samochodów ciężarowych na TPŚ [szt.] 
w okresie styczeń 2014 roku – kwiecień 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TPŚ.
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Tabela 3. Prognozy i realizacje – liczba samochodów ciężarowych na TPŚ [szt.]  
w okresie styczeń 2014 roku – kwiecień 2015 roku

Miesiąc
Prognoza Realizacja  

UL + PŻB Realizacja razem

1 2 3

styczeń 2014  23 071  22 390  24 384 

luty 2014  23 545  22 240  25 381 

marzec 2014  25 657  25 363  29 436 

kwiecień 2014  24 163  23 858  27 770 

maj 2014  25 225  24 916  29 160 

czerwiec 2014  24 813  25 211  29 250 

lipiec 2014  20 990  20 437  24 233 

sierpień 2014  23 058  23 047  27 121 

wrzesień 2014  24 919  25 144  29 931 

październik 2014  25 879  27 109  32 287 

listopad 2014  23 957  25 288  30 263 

grudzień 2014  19 555  20 750  24 511 

styczeń 2015  20 584  20 258  25 754 

luty 2015  20 839  21 619  28 181 

marzec 2015  22 727  25 240  32 489 

kwiecień 2015  21 005  23 753  30 210 

suma 369 988 376 623 450 361

różnica sum 6 635 (2 – 1) 80 373 (3 – 1)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych TPŚ.

Wprowadzenie nowego promu (TT-Line: „Nils Dacke”) spowodowało przyrost 
aż o 80 373 sztuki pojazdów ponad prognozowaną ich liczbę, co może potwier-
dzać tezę o działaniu prawa Saya na rynku przewozów promowych południowego 
Bałtyku. 

Wnioski

W rejonie południowego Bałtyku systematycznie wzrasta liczba transpor-
towanej drobnicy promowej. Dzieje się to z udziałem TPŚ. Oprócz wzrostu samej 
masy towarowej oraz liczby przewożonych samochodów ciężarowych i wagonów 
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kolejowych wzrasta również wielkość przewożonej drobnicy promowej w przeli-
czeniu na jedno zawinięcie. Stwarza to możliwość wprowadzenia nowych promów 
na linie do Ystad i Trelleborga. Nowy przewoźnik – TT-Line – takie połączenie uru-
chomił z początkiem 2014 roku i momentalnie stał się istotnym graczem na rynku 
usług promowych, wzbudzając także dodatkową podażą „nowy” popyt na przewo-
zy. Wprowadzenie dodatkowego promu nie spowodowało ponadto istotnego spadku 
liczby samochodów korzystających z oferty dotychczasowych przewoźników promo-
wych. Taka sama sytuacja miała już raz w historii miejsce i dotyczyła wprowadzenia 
do eksploatacji promu „Baltivia” (PŻB). 

Przeprowadzona analiza (z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego) była 
możliwa, ponieważ badana prawidłowość (liczba przewożonych samochodów w re-
gionie południowego Bałtyku) kształtowała się w postaci litery „S” z periodycznymi 
odchyleniami sezonowymi w ujęciu miesięcznym.

Zaprezentowane wyniki potwierdzają też przyjętą wcześniej tezę, że rynek 
przewozów pasażerskich w rejonie południowego Bałtyku jest bardzo perspekty-
wiczny i w przyszłości będzie jeszcze na nim miejsce na nowe promy. Niejako ko-
lejnym dowodem na to są inwestycje realizowane przez TPŚ, dotyczące nowego 
stanowiska promowego nr 1 (oddanego w 2015 r.) oraz chęć modernizacji stanowisk 
promowych nr 5 i 6, które po połączeniu będą mogły obsługiwać największe jed-
nostki pływające po Bałtyku.
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ThE FERRY MaRkET OF ThE SOuThERN BaLTIC SEa REgION BaSIS

abstract

Authors have verified Say’s Law also known as Market Law existing on the ferry ship-
ping market of the Southern Baltic Sea. Two maritime transport operators’ statistical data 
were used in the research. Market analysis provided by authors indicates further increase of 
cargo transport potential in the Southern Baltic Sea region. 
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Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
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rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań jest analiza zróżnicowania potencjału rozwojowego 
i przemian strukturalnych w przemyśle budowlanym. Realizacja badań uwzględnia etapy 
procesu budowlanego w zakresie1: wydanych pozwoleń na budowę, mieszkań, których budowę 
rozpoczęto, budynków i mieszkań oddanych do użytkowania oraz sprzedaży sekcji budownic-
two, w tym produkcji budowlano-montażowej realizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane. 
Regionalna parametryzacja i analiza potencjału rozwojowego branży budowlanej ma kluczowe 
znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez deweloperów w alokacji bieżą-
cych oraz przyszłych projektów inwestycyjnych. Przeprowadzone badania bazują na analizach 
struktury i geolokalizacji z wykorzystaniem metody analizy przesunięć udziałów (SSA2).

Słowa kluczowe: etapy procesu budowlanego, potencjał rozwoju, analiza shift-share

Wstęp

Źródłem bogactwa narodów są ziemia i jej zasoby, to jest kapitał i praca (Smith, 
2015). Ziemia pozostawiona odłogiem nie wytworzy żadnej wartości dodanej. 
Dopiero człowiek, wykorzystując między innymi zasoby ludzkie oraz nakłady finan-

* Adres e-mail: l.mach@po.opole.pl.
1  Etapy procesu budowlanego zdefiniowano zgodnie w metodologią badawczą GUS.
2  SSA – shift-share analysis – metoda przesunięć udziałów.
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sowe, może ją pożytecznie zagospodarować. Jedną z możliwości użytecznego jej wy-
korzystania jest przeznaczenie ziemi pod cele budowlane, na przykład zwiększając 
potencjał budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z metodologią przyjętą przez GUS 
miarami określającymi potencjał rozwoju budownictwa są tak zwane etapy procesu 
budowlanego. W skład wymienionych etapów wchodzą: liczba wydanych pozwoleń 
na budowę, liczba mieszkań których budowę rozpoczęto, liczba mieszkań oddanych 
do użytkowania oraz wartość sprzedaży w sekcji budownictwo. Realizując badania, 
przyjęto założenie, iż w procesie parametryzacji etapów procesu budowlanego 
zostaną określone potencjały rozwojowe poszczególnych województw. Wskazanie 
potencjałów rozwojowych branży budowlanej będzie bezpośrednio wpływało na 
tworzenie wartości rynku budowlanego, a w szczególności rynku nieruchomości 
mieszkaniowych. Tematykę dotyczącą wartościowania nieruchomości oraz parame-
tryzacji determinantów ją określających można znaleźć między innymi w pracach 
(Foryś, 2013; Hozer, 2006; Kucharska-Stasiak, 2006; Śliwiński, 2000). 

Określenie potencjałów rozwojowych przeprowadzono w ujęciu statycznym 
oraz dynamiki zmian, wyznaczając indywidualne oraz przeciętne tempa wzrostu dla 
województw oraz sektorów, jak również wyznaczono całkowite, strukturalne oraz 
geograficzne efekty zmian. Obliczeń całkowitych, strukturalnych oraz geograficz-
nych efektów zamian dokonano z wykorzystaniem analizy shift-share. Została ona 
wprowadzona do badań wzrostu regionów przez E.S. Dunn (1960) i wykorzystywana 
w późniejszych pracach między innymi przez (Allen, Myles, Shaik, Yeboah, 2010; 
Batóg, Batóg, 2013; Kundsen, 2000; Malik, 2011; Nazarczuk, 2013; Suchecki, 2010). 
Zdefiniowanie i analiza regionalnych potencjałów rozwojowych branży budowlanej 
pozwoli na pokazanie tej branży w wymiarze strukturalno-przestrzennym, z jedno-
czesnym wskazaniem silnych i słabych stron badanych regionów.

1. Założenia badawcze

Strukturalno-przestrzenne analizy potencjału rozwojowego zostały obliczone 
z wykorzystaniem narzędzia przesunięć udziałów (shift-share analysis). W przeprowa-
dzonej analizie zbadano kształtowanie się zmiennych skwantyfikowanych oznaczonych 
jako TXj

3, przedstawiających przyrosty bezwzględne lub tempa zmian zmiennych Xj. Do 
zmiennych diagnostycznych opisujących etapy procesu budowlanego zakwalifikowano: 

3 Gdzie j = 1, 2, 3, 4 oznacza poszczególne etapy procesu budowlanego.
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zmienną X1 – wartość (w mln zł) produkcji budowlano-montażowej dotyczącą budowy 
budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonania robót bu-
dowlanych specjalistycznych; zmienną X2 – pozwolenia wydane na budowę, opisującą 
liczbę mieszkań w budynkach jednorodzinnych, mieszkań w budynkach o dwóch loka-
lach oraz mieszkań w budynku o 3 i więcej lokalach; zmienne X3 oraz X4 odpowiednio 
przedstawiające: liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto, oraz mieszkań oddanych 
do użytkowania w wymiarze mieszkań budowanych indywidualnie, na sprzedaż lub 
wynajem oraz mieszkań pozostałych, to jest spółdzielczych, komunalnych, spółdziel-
czych czynszowych oraz zakładowych. Dla każdej zmiennej zebrano wielowymiarowe 
dane statystyczne, na podstawie których opracowano tablicę kontyngencji z elementami 
macierzy , gdzie  są wartościami przyjmowanymi przez zmienną agregato-
wą X dla r-tego województwa i i-tego sektora. Zakres czasowy analizowanych danych 
obejmuje lata 2008–2014 dla zmiennych X2, X3, X4 oraz lata 2008–2013 dla zmiennej 
X1. Dane zostały zebrane z wykorzystaniem Banku Danych Lokalnych GUS4. W celu 
zniwelowana efektu zróżnicowania wielkości regionów w przeprowadzonych oblicze-
niach i analizach uwzględniono zmienne wagowe. Przeprowadzając analizę dla każdej 
badanej zmiennej, obliczono indywidualne tempo wzrostu oraz 3 miary agregatowe, to 
jest przeciętne tempa wzrostu w r-tym regionie, i-tym sektorze oraz ogółem w kraju. 
Dodatkowo dla zmiennych X2, X3 oraz X4 przeprowadzono analizę przesunięć udzia-
łów. Efektem finalnym przeprowadzonych analiz dla zmiennych X2, X3 oraz X4 jest 
obliczenie równości strukturalno-geograficznej. Relacja ta opisuje zróżnicowanie geo-
graficzne nadwyżki przeciętnego tempa wzrostu regionalnego nad wzrostem krajowym 
i jest przedstawiona jako składowa dwóch efektów: strukturalnego i geograficznego. 
W artykule do obliczeń przyjęto zasady inżynierii obliczeniowej zaproponowane przez  
B. Sucheckiego (2010, s. 162–168).

2. Wyniki badań

Punktem wyjścia w przeprowadzonych analizach było określenie wartości 
(w mln zł) produkcji budowlano-montażowej, jaka miała miejsca w latach 2008–2013. 
Obliczenia dotyczące produkcji budowlano-montażowej zostały przeprowadzone  
w 3 wymiarach, to jest budowy budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej oraz wykonania robót budowlanych specjalistycznych. W tabeli 1 przedsta-

4  Stan danych na 8 września 2015 r.
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wiono przeciętne tempo wzrostu/spadku produkcji budowlano-montażowej ogółem 
w latach 2008–2013 oraz w 3 podokresach, to jest 2008–2010, 2010–2012 oraz 2012–
20135. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo trwającego kryzysu gospodarczego 
w latach 2008–2013 zaobserwowano wzrost o 6,4% produkcji budowlano-montażowej. 

Tabela 1. Przeciętne tempo zmian w kraju: produkcja budowlano-montażowa

Okresy analizy Przeciętne tempo zmian

2008–2010 7,7%

2010–2012 12,1%

2012–2014 –12,0%

2008–2014 6,4%

Źródło: opracowanie własne.

Analizując przeciętne tempa zmian, jakie miały miejsce w latach 2008–2013, 
można zauważyć, że w 8 na 16 województwach odnotowano wzrost produkcji  
budowlano-montażowej. Ponad 20-procentowy wzrost zaobserwowano w wojewódz-
twach: podkarpackim (26,4%) oraz małopolskim (24,2%). Największy spadek pro-
dukcji budowlano-montażowej odnotowano w województwach: lubuskim (–18,6%) 
oraz warmińsko-mazurskim (–11,7%). Przeprowadzając analizę dynamiki zmian dla 
poszczególnych podokresów, można zauważyć, iż najgorsza sytuacja miała miejsce 
w latach 2012–2013. W okresie tym tylko 2 spośród 16 województw odnotowały 
wzrosty w kategorii produkcja budowlano-montażowa (por. tabela 2).

Badając wpływ sektorów (por. tabela 3), można zauważyć, że w każdym z ba-
danych podokresów uzyskano dodatnie wartości przeciętnego tempa zmian w dwóch 
kategoriach, to jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz wykonywa-
nie robót budowlanych specjalistycznych. W trzeciej badanej kategorii, czyli budowie 
budynków, odnotowano ujemne wartości przeciętnego tempa zmian. Podsumowując 
przeprowadzoną analizę, można postawić tezę, iż sektorem najbardziej dotkniętym 
skutkami globalnego kryzysu gospodarczego jest budowa budynków. W celu dokona-
nia bardziej szczegółowej analizy oraz określenia przyczyn regresji w obszarze budowy 
budynków kategoria ta została opisana i przebadana za pomocą 3 składowych, to jest 
liczby pozwoleń wydanych na budowę, liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, 
oraz liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Po wskazaniu przeciętnych spadków 

5  Zakres analizy ograniczono do 2013 r. z uwagi na brak bardziej aktualnych danych (stan na  
8 września 2015 r.).
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w kategorii liczba pozwoleń wydanych na budowę oraz mieszkań, których budowę 
rozpoczęto, jak i mieszkań oddanych do użytkowania (por. tabela 4) przeprowadzono 
bardziej szczegółową analizę w 3 wskazanych kategoriach6 (por. tabele 5–10). 

Tabela 2. Przeciętne tempo zmian w województwach: produkcja budowlano-montażowa

Jednostka terytorialna
Okresy analizy

2008–2013 2008–2010 2010–2012 2012–2013

Podkarpackie 26,4% 23,1% 8,7% –5,5%

Małopolskie 24,2% 12,4% 39,4% –20,7%

Kujawsko-pomorskie 17,1% 4,9% 16,1% –3,9%

Dolnośląskie 8,8% 5,0% 5,9% –2,2%

Pomorskie 7,1% 10,6% 2,7% –5,6%

Śląskie 7,0% –2,8% 17,7% –6,5%

Wielkopolskie 5,4% 6,0% 8,5% –8,4%

Mazowieckie 4,4% 13,6% 12,8% –18,5%

Lubelskie –0,6% 0,2% 21,5% –18,3%

Świętokrzyskie –0,6% 8,8% 9,2% –16,3%

Opolskie –1,5% 17,0% –16,8% 1,2%

Podlaskie –1,8% 4,0% 8,4% –12,9%

Zachodniopomorskie –2,0% 16,9% –7,5% –9,3%

Łódzkie –2,4% 4,2% 12,7% –16,9%

Warmińsko-mazurskie –11,7% –5,4% 0,9% –7,6%

Lubuskie –18,6% –5,0% –20,5% 7,7%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Przeciętne tempo zmian w sektorze: produkcja budowlano-montażowa

Okresy 
analizy

Budowa 
budynków

Budowa obiektów 
inżynierii lądowej 

i wodnej

Wykonywanie 
robót budowlanych 
specjalistycznych

2008–2010 –8,1% 10,3% 2,0%

2010–2012 –16,1% 12,5% 10,9%

2012–2013 –7,0% 2,8% 5,9%

 2008–2013 –28,8% 27,2% 20,4%

Źródło: opracowanie własne.

6  Zgodnie z definicją GUS składowych etapu procesu budowlanego.
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Należy zaznaczyć, iż w kategorii budowy budynków największymi spadka-
mi przeciętnego tempa cechowały się pozwolenia wydane na budowę mieszkań. 
W latach 2008–2014 przeciętny spadek pozwoleń wydanych na budowę wyniósł 
ponad 32%, natomiast w pierwszym badanym okresie, to jest w latach 2008–2010, 
wynosił ponad 25%. 

Tabela 4. Przeciętne tempo zmian w sektorze: budowa budynków

Okresy analizy Pozwolenia 
wydane na budowę

Mieszkania, których 
budowę rozpoczęto

Mieszkania oddane  
do użytkowania

2008–2010 –25,1% –9,5% –17,8%

2010–2012 –5,3% –10,3% 12,6%

2012–2014 –4,3% 4,5% –6,4%

2008–2014 –32,0% –15,2% –13,3%

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzając analizę pierwszej z 3 składowych, to jest liczby pozwoleń 
wydanych na budowę mieszkań, obliczono przeciętne tempa zmian w sektorach oraz 
dokonano analizy przesunięć udziałów. W kategorii pozwoleń wydanych na budowę 
jako sektory zdefiniowano pozwolenia wydane dla budynków jednorodzinnych, po-
zwolenia wydane dla budynków o 2 mieszkaniach oraz pozwolenia wydane dla bu-
dynków o 3 lub więcej mieszkaniach. Dokonując analizy przeciętnego tempa zmian 
liczby pozwoleń wydanych na budowę, można zauważyć, że okres 2008–2014 ce-
chował się bardzo wysokim wzrostem w sektorze budynki o 2 mieszkaniach. Można 
zatem postawić tezę, iż w czasie kryzysu gospodarczego potencjalne inwestycje de-
weloperskie, wyrażane liczbą wydanych pozwoleń na budowę, były najbardziej po-
pularne dla budynków o dwóch mieszkaniach (wzrost o 42,6%). 

Tabela 5. Przeciętne tempo wzrostu w sektorze: pozwolenia wydane na budowę

Okresy analizy Budynki 
jednorodzinne

Budynki  
o 2 mieszkaniach

Budynki o 3 lub 
więcej mieszkaniach

2008–2010 12,4% 19,3% –12,2%

2010–2012 –9,5% 15,1% 10,7%

2012–2014 –9,5% 11,1% 8,7%

2008–2014 –3,7% 42,6% 1,1%

Źródło: opracowanie własne.
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Należy również zaznaczyć, że tylko sektor dotyczący pozwoleń na budowę wy-
danych dla budynków o 2 mieszkaniach cechował się dodatnimi wartościami zmian 
w każdym z badanych podokresów.

Podsumowaniem analiz przeprowadzonych w aspekcie liczby pozwoleń wyda-
nych na budowę jest prezentacja wyników obliczonych z wykorzystaniem analizy 
shift-share. W tabeli 6 przedstawiono wyniki analizy przesunięć udziałów, w której 
w kolejności malejącej przedstawiono poszczególne województwa. Najlepszą 
wartość w rozpatrywanej kategorii odnotowano dla województwa podkarpackiego, 
które uzyskało 23% wzrostu efektu całkowitego. Najsłabsze wartości uzyskało woje-
wództwo opolskie z 17-procentowym spadkiem efektu regionalnego. Należy również 
zaznaczyć, że analiza wyników uzyskanych z zastosowaniem narzędzia shift-share 
pozwala dokonać dekompozycji przyczyn zmian uzyskanych w efekcie całkowi-
tym. Dekompozycja ta pozwala na rozbicie efektu całkowitego na efekt strukturalny 
i geograficzny. 

Tabela 6. Analiza shift-share w sektorze: budowa budynków

Jednostka terytorialna
Obliczony efekt SSA

całkowity strukturalny geograficzny

Podkarpackie 22,7% –2,3% 25,0%

Wielkopolskie 20,0% 0,5% 19,6%

Kujawsko-pomorskie 15,1% –1,0% 16,1%

Lubuskie 12,4% –0,5% 12,9%

Dolnośląskie 7,5% 0,0% 7,5%

Mazowieckie 3,2% 1,0% 2,2%

Lubelskie 2,7% –1,6% 4,3%

Świętokrzyskie –1,0% –2,0% 0,9%

Podlaskie –4,5% –1,0% –3,6%

Pomorskie –5,2% 0,6% –5,7%

Łódzkie –5,3% –0,5% –4,8%

Warmińsko-mazurskie –7,5% –0,6% –6,9%

Zachodniopomorskie –12,5% 1,2% –13,7%

Małopolskie –14,5% –0,2% –14,3%

Śląskie –15,5% 0,7% –14,8%

Opolskie –17,1% 0,1% –17,2%

Źródło: opracowanie własne.
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W kategorii liczby wydanych pozwoleń na budowę większą zmienność wyka-
zywał efekt geograficzny, przyjmując wartości od –17,2 do 25%. Drugi z obliczonych 
efektów, to jest efekt strukturalny, uzyskał wartości z zakresu od –2,3 do 1,2%.

Przechodząc do analizy drugiej składowej, to jest mieszkań, których budowę 
rozpoczęto, obliczono przeciętne tempa zmian w sektorach oraz dokonano analizy 
przesunięć udziałów. W kategorii tej jako sektory zdefiniowano liczbę budynków 
jednorodzinnych, których budowę rozpoczęto, liczbę budynków o 2 mieszkaniach 
oraz liczbę budynków o 3 lub więcej mieszkaniach. Dokonując sektorowej analizy 
przeciętnego tempa zmian, można wskazać, iż w latach 2008–2014 wzrost odnoto-
wano w jednym sektorze, to jest budynki o 2 mieszkaniach (19,2%). Można zatem 
postawić tezę, iż w czasie kryzysu gospodarczego potencjalne inwestycje dewelo-
perskie wyrażone liczbą mieszkań, których budowę rozpoczęto, były najbardziej 
popularne dla budynków o 2 mieszkaniach.

Tabela 7. Przeciętne tempo wzrostu w sektorze: mieszkania, których budowę rozpoczęto

Okresy analizy Budynki 
jednorodzinne Budynki o 2 mieszkaniach Budynki o 3 lub więcej 

mieszkaniach

2008–2010 –0,7% 3,5% –14,8%

2010–2012 2,4% 1,4% –34,7%

2012–2014 –11,1% 17,0% –18,9%

2008–2014 –7,6% 19,2% –49,2%

Źródło: opracowanie własne.

W przeprowadzonej analizie shift-share można natomiast zauważyć, że pierwszą 
pozycję rankingową uzyskało województwo podkarpackie, osiągając wzrost efektu 
całkowitego o 28,4%. Należy jednak podkreślić, że na całkowity wzrost wojewódz-
twa podkarpackiego wpływają dwie składowe. Województwo to uzyskało wzrost 
efektu geograficznego o 34,6% oraz spadek efektu strukturalnego na poziomie 6,2%. 
Ujemne wartości efektu całkowitego odnotowano w 9 województwach (por. tabela 8).  
Równoczesnym ujemnym efektem strukturalnym i geograficznym cechowały się wo-
jewództwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, łódzkie oraz śląskie.
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Tabela 8. Analiza shift-share w sektorze: mieszkania, których budowę rozpoczęto

Jednostka terytorialna
Obliczony efekt SSA

całkowity strukturalny geograficzny

Podkarpackie 28,4% –6,2% 34,6%

Wielkopolskie 27,0% –1,9% 28,9%

Świętokrzyskie 13,1% –4,9% 18,0%

Małopolskie 7,5% 2,4% 5,1%

Lubelskie 5,2% –5,8% 11,0%

Lubuskie 5,1% –2,1% 7,2%

Podlaskie 0,9% –5,6% 6,5%

Kujawsko-pomorskie –0,2% –9,3% 9,1%

Dolnośląskie –0,6% 2,2% –2,8%

Śląskie –4,5% –3,3% –1,2%

Łódzkie –6,5% –2,6% –3,9%

Mazowieckie –6,7% 5,1% –11,8%

Pomorskie –9,5% 2,9% –12,4%

Zachodniopomorskie –12,6% –2,2% –10,4%

Warmińsko-mazurskie –19,3% –4,9% –14,5%

Opolskie –25,1% 0,8% –25,9%

Źródło: opracowanie własne.

Trzecią przebadaną składową jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania. 
W kategorii tej jako sektory zdefiniowano mieszkania indywidualne, mieszkania na 
sprzedaż lub wynajem oraz mieszkania pozostałe, to jest spółdzielcze, komunalne, 
spółdzielcze czynszowe oraz zakładowe.

Rozpatrując przeciętne tempo zmian w sektorach, można zauważyć, iż w latach 
2008–2014 dodatnie wartości odnotowano w sektorze mieszkań indywidualnych 
(1,1%) oraz mieszkań na sprzedaż lub wynajem (5,8%). Znaczący spadek mieszkań 
oddanych do użytkowania odnotowano w mieszkaniach: spółdzielczych, komunal-
nych, spółdzielczych czynszowych oraz zakładowych (–34%).
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Tabela 9. Przeciętne tempo wzrostu w sektorze:  
liczba mieszkań oddanych do użytkowania

Okresy analizy Indywidualne Na sprzedaż lub 
wynajem Pozostałe

2008–2010 3,3% –2,6% –3,7%

2010–2012 –3,8% 12,8% –43,0%

2012–2014 0,7% –0,9% 2,8%

2008–2014 1,1% 5,8% –34,0%

Źródło: opracowanie własne.

Analizując wyniki uzyskane dla analizy shift-share, można zauważyć, iż najle-
piej w latach 2008–2014 rozwijały się województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, 
dolnośląskie, opolskie oraz małopolskie, uzyskując odpowiednio całkowity efekt 
wynoszący 45,8%, 27,3%, 25%, 18,9% oraz 10,9%. Największy regres zanotowało 
województwo warmińsko-mazurskie (–23,4%). 

Tabela 10. Analiza shift-share w sektorze: liczba mieszkań oddanych do użytkowania

Jednostka terytorialna
Obliczony efekt SSA

całkowity strukturalny geograficzny

Świętokrzyskie 45,8% 2,1% 43,7%

Podkarpackie 27,3% –3,2% 30,6%

Dolnośląskie 25,0% 0,0% 25,0%

Opolskie 18,9% –2,0% 20,9%

Małopolskie 10,9% 2,0% 9,0%

Wielkopolskie 2,9% 0,2% 2,6%

Łódzkie 1,5% –1,4% 2,9%

Podlaskie –2,3% –4,8% 2,6%

Kujawsko-pomorskie –4,9% –3,0% –1,9%

Mazowieckie –6,3% 1,0% –7,3%

Śląskie –6,9% –0,1% –6,9%

Lubuskie –7,8% 0,7% –8,5%

Zachodniopomorskie –9,0% –1,5% –7,5%

Lubelskie –9,7% 0,3% –10,0%

Pomorskie –10,9% 1,9% –12,8%

Warmińsko-mazurskie –23,4% –3,2% –20,1%

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Po obliczeniu przeciętnego tempa zmian w wymiarze produkcji budowlano-
-montażowej okazało się, że w badanym okresie, to jest w latach 2008–2013, otrzy-
mano 6,4-procentowy wzrost jej potencjału. Pamiętając, że od 2008 roku z powodów 
spekulacji na rynku mieszkaniowym i udzielanych nań kredytów rozpoczął się świa-
towy kryzys gospodarczy, uzyskanie wzrostu potencjału w produkcji budowlano-
-montażowej może wydawać się zaskakujące. Wyjaśniając przyczyny tego wzrostu, 
dokonano dekompozycji produkcji budowlano-montażowej na 3 elementy. Z wyod-
rębnionych składowych można zauważyć, że w latach 2008–2013 uzyskano wzrost 
o 27,3% w wymiarze budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wzrost o 20,4% 
w wymiarze wykonywania robót budowlanych specjalistycznych oraz spadek 
o 28,8% potencjału w wymiarze budowy budynków. 

W kolejnym kroku badawczym sprawdzono przyczyny spadku potencjału w ka-
tegorii budowa budynków, badając zmiany potencjałów w sektorach ją opisujących, 
to jest pozwolenia wydane na budowę, mieszkania, których budowę rozpoczęto, oraz 
mieszkania oddane do użytkowania. W latach 2008–2014 spadek potencjału w wyżej 
wymienionych sektorach kształtował się następująco: –32%, –15,2% oraz –13,3%. 

Następnie przeprowadzono analizę dynamiki zmian w składowych dla ka-
tegorii pozwolenie wydane na budowę, mieszkania, których budowę rozpoczęto, 
mieszkania oddane do użytkowania oraz dodatkowo przeprowadzono badania z wy-
korzystaniem analizy shift-share. Badania te pokazały wpływ efektu całkowitego, 
strukturalnego oraz geograficznego w badanych województwach na kształtowanie 
się potencjałów rozwojowych. 
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abstract

The aim of the study is to analyze the development potential of the diversification and 
structural changes in the building industry. Implementation of the research takes into account 
the stages of the building process in terms of: building permits issued; apartments whose 
construction started; buildings and dwellings completed and the sale of Construction sector, 
including building and assembly production realized by building companies. Regional para-
meterization and analysis of the development potential of the construction industry is crucial 
when making investment decisions by developers in the allocation of its current and future 
investment projects. The study is based on analyzes of the structure and the geolocation using 
the method of shift share analysis (SSA).
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Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę oceny poziomu życia mieszkańców oraz poziomu 
innowacyjności w poszczególnych województwach Polski w latach 2008, 2010 i 2013. 
Wykorzystano do tego celu taksonomiczną metodę grupowania obiektów, na podstawie 
których wskazano województwa o relatywnie najwyższych i najniższych poziomach ana-
lizowanych zjawisk. Ustalono także grupy województw o zbliżonym poziomie życia i in-
nowacyjności. Ponadto podjęto próbę oceny związku pomiędzy poziomem innowacyjności 
a poziomem życia mieszkańców poszczególnych regionów. 
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Wstęp

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji rozwoju regionalnego. 
Zdaniem R. Brola (2006) za najbardziej syntetyczne należy uznać definicje autorstwa 
J. Szlachty i T. Kudłacza. Definiują oni rozwój regionalny jako:

a) systematyczną poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych 
i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodarczego re-
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gionów przyczyniający się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 
(Szlachta, 1996);

b) trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego 
w skali określonej jednostki terytorialnej (Kudłacz, 1999).

Z punktu widzenia niniejszego opracowania warto podkreślić, że w przywoła-
nych definicjach (ale też w wielu innych) pojawia się wzrost poziomu życia miesz-
kańców jako efekt rozwoju regionalnego.

Do najważniejszych czynników warunkujących rozwój gospodarczy zalicza się 
majątek, strukturę gospodarki narodowej, mechanizm jej funkcjonowania, ilość, jakość 
i dystrybucję dóbr i usług oraz stan środowiska naturalnego. Kwestie innowacji jako 
kluczowego elementu w przebiegu procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego poruszył 
po raz pierwszy J. Schumpeter (1960) w pracy Teorie rozwoju gospodarczego. Niemniej 
jednak przez wiele lat od momentu opublikowania dzieła Schumpetera niekwestionowa-
nym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawały inwestycje. Obecnie za najważ-
niejsze spośród czynników determinujących wzrost i rozwój regionalny coraz częściej 
uznaje się: wiedzę, kapitał ludzki oraz szeroko rozumiane innowacje i innowacyjność. 

Celem niniejszego opracowania była ocena relacji pomiędzy poziomem inno-
wacyjności danego regionu a poziomem życia mieszkańców tegoż regionu. 

W opracowaniu wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych GUS, do 
analizy których zastosowano taksonomiczną metodę grupowania obiektów – metodę 
wzorca rozwoju Z. Hellwiga (1981), która umożliwia porządkowanie badanych 
obiektów ze względu na poziom zjawisk, których nie da się zmierzyć jedną miarą1. 

1  Wskaźniki taksonomiczne wyznaczono według następującej procedury: 
a) listę potencjalnych zmiennych diagnostycznych zredukowano, eliminując zmienne o zbyt 

niskiej zmienności (wyeliminowano zmienne, dla których współczynnik zmienności nie 
przekraczał wartości 0,1) oraz nadmiarowe (stosując parametryczną procedurę doboru 
cech diagnostycznych zaproponowaną przez Hellwiga oraz przyjmując krytyczną wartość 
współczynnika korelacji na poziomie 0,9);

b) zmienne diagnostyczne doprowadzono do porównywalności, przeprowadzając ich 
unitaryzację; 

c) na podstawie zunitaryzowanych zmiennych diagnostycznych zik ustalono współrzędne 
wzorca rozwoju: z01, z02,..., z0k; gdzie: z0k = max

i   {zik};
d) odległości poszczególnych obiektów (województw) od tak ustalonego wzorca obliczano 

zgodnie z formułą: di = [∑K
k=1(zik – z0k)

2]1/2  (k = 1, 2, …, K);
e) na podstawie wartości syntetycznej zmiennej di, skonstruowano unormowany względny 

miernik:  (i = 1, 2, …, n), gdzie: d0 = d + 2Sd, przy czym: .
Tak utworzony miernik przyjmuje z reguły wartości z przedziału [0; 1]. Im mniejsza jest różnica 
wartości zi od jedności, w tym mniejszym stopniu poziom rozwoju obiektu Oi różni się od obiektu 
modelowego.
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1. Ocena poziomu innowacyjności w poszczególnych województwach Polski

Wzrost zainteresowania problematyką innowacji, jaki nastąpił pod koniec  
XX wieku, a także zmiany w sposobie widzenia działalności innowacyjnej wynikające 
z transformacji systemowej sprawiły, że współcześnie innowacyjność należy do grupy 
terminów ekonomicznych, których definiowanie jest uzależnione od poziomu jej po-
strzegania. Jest to bowiem kategoria, która znajduje się w sferze zainteresowań wielu 
podmiotów, jak na przykład przedsiębiorców, naukowców czy władz samorządowych. 
Innowacja staje się coraz bardziej zjawiskiem społecznie złożonym, skomplikowanym 
i trudnym. Innowacje łączą ze sobą sfery nauki, techniki, produkcji, zarządzania i po-
lityki (Sobotka, Poźniak, 2014). Z mnogością definicji pojęcia innowacyjności wiąże 
się także problem jednoznacznej i obiektywnej oceny tego zjawiska. Analizując różne 
podejścia do pomiaru innowacyjności, można jednak stwierdzić, że dość powszechnie 
w ocenach tego typu wykorzystuje się wielkość nakładów przeznaczonych na działania 
innowacyjne oraz ilość (liczbę) wprowadzonych innowacji. Należy także pamiętać, że 
innowacyjność ściśle koreluje z posiadanymi zasobami, ale także umiejętnością ich 
wykorzystania, czyli dojrzałością innowacyjną (odpowiednim poziomem kultury orga-
nizacyjnej warunkującym wykorzystanie posiadanych zasobów) (Niedzielski, 2005).

Kierując się przesłankami merytorycznymi oraz dostępnością i kompletnością 
danych statystycznych, do oceny poziomu innowacyjności poszczególnych woje-
wództw wybrano wstępnie 16 potencjalnych zmiennych diagnostycznych o charak-
terze wskaźnikowym: 1) nakłady wewnętrzne na B+R ogółem; 2) nakłady zewnętrz-
ne na B+R ogółem; 3) zatrudnienie w B+R w sektorze przemysłu; 4) udział osób 
zatrudnionych w B+R w ludności aktywnej zawodowo; 5) średni udział przedsię-
biorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw; 6) nakłady na działalność 
innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB; 7) nakłady na działalność 
innowacyjną w przedsiębiorstwach na jedną osobę aktywną zawodowo; 8) udział na-
kładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach krajowych; 
9) przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności in-
nowacyjnej, w % ogółu przedsiębiorstw; 10) przedsiębiorstwa z sektora usług, które 
współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej, w % ogółu przedsiębiorstw; 
11) przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowa-
cyjną; 12) jednostki aktywne badawczo na 100 tys. ludności; 13) udzielone patenty 
na wynalazki krajowe na 100 tys. mieszkańców; 14) zgłoszone wynalazki krajowe 
na 1 mln mieszkańców; 15) odsetek przedsiębiorstw (ogółem) posiadających dostęp 
do internetu; 16) odsetek przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową.
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Wstępnie przyjętą listę zmiennych diagnostycznych zredukowano, odrzucając 
zmienną 15 ze względu na zbyt niską zmienność oraz zmienne 1, 3 i 8, które były 
satelitami cechy 12. Ostatecznie wskaźniki taksonomiczne pozwalające na ocenę 
poziomu innowacyjności poszczególnych województw (tabela 1) obliczono na bazie 
zestawu 12 zmiennych diagnostycznych. 

Tabela 1. Syntetyczne wskaźniki poziomu innowacyjności  
poszczególnych województw Polski w latach 2008, 2010 i 2013

Województwo
2008 2010 2013

zi pozycja zi pozycja zi pozycja

dolnośląskie 0,387 5 0,356 5 0,364 3

kujawsko-pomorskie 0,327 9 0,280 10 0,291 11

lubelskie 0,326 10 0,308 15 0,310 7

lubuskie 0,289 15 0,251 9 0,279 16

łódzkie 0,325 12 0,342 6 0,300 8

małopolskie 0,351 6 0,438 2 0,332 4

mazowieckie 0,835 2 0,999 1 0,998 1

opolskie 0,293 13 0,250 16 0,284 12

podkarpackie 0,343 8 0,334 7 0,293 10

podlaskie 0,286 16 0,262 14 0,281 14

pomorskie 0,325 11 0,330 8 0,311 6

śląskie 0,994 1 0,395 3 0,459 2

świętokrzyskie 0,292 14 0,273 13 0,296 9

warmińsko-mazurskie 0,394 4 0,274 12 0,282 13

wielkopolskie 0,348 7 0,382 4 0,325 5

zachodnio-pomorskie 0,394 3 0,274 11 0,281 15

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

Niewątpliwym liderem innowacyjności w ujęciu regionalnym w całym badanym 
okresie pozostawało województwo mazowieckie. Województwo to, a w szczegól-
ności Warszawa (będąca jednym z najatrakcyjniejszych w kraju miejsc do zloka-
lizowania inwestycji), uznawane jest za centrum zarządzania i zaplecze wdraża-
nia najnowszych technologii. Region dysponuje wysokim potencjałem naukowym  
i badawczo-rozwojowym zlokalizowanym głównie w Warszawie oraz dużych ośrod-
kach subregionalnych. Notuje się tutaj najwyższe w kraju nakłady na działalność 
B+R oraz bardzo duży potencjał stymulującego rozwój gospodarczy regionu insty-
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tucjonalnego otoczenia biznesu (skupionego głównie na obszarze metropolitalnym 
Warszawy). Województwo dysponuje także znacznym potencjałem gospodarczym 
byłych miast wojewódzkich, jak chociażby Płocka czy Radomia. 

Do zdecydowanie najsłabszych województw pod względem poziomu innowa-
cyjności zaliczyć należy lubuskie i podlaskie. Województwo lubuskie, w którym 
obserwowany jest relatywnie wysoki wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych 
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz najwyższe w Polsce dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca, posiada niewielki udział dużych 
przedsiębiorstw przemysłowych oraz jeden z najniższych udziałów w tworzeniu kra-
jowego PKB. Z kolei województwo podlaskie posiadające czyste i mało zmienione 
działalnością człowieka środowisko naturalne, będące typowo rolniczym regionem 
naszego kraju, charakteryzuje mała konkurencyjność gospodarki, bardzo niski 
poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali kraju, bardzo niski poziom 
dochodów ludności oraz jedno z najniższych PKB na mieszkańca w kraju. 

Analizując wartości ustalonych syntetycznych wskaźników poziomu innowa-
cyjności, warto też zauważyć relatywnie dużą (przekraczającą 0,7) rozpiętość pomię-
dzy najniższą a najwyższą wartością wskaźnika w poszczególnych latach oraz fakt, 
że po wyłączeniu liderów rankingu, to jest województw mazowieckiego i śląskiego, 
rozpiętość wskaźników ustalonych dla pozostałych województw oscyluje wokół 0,1 
(z wyjątkiem 2010 r., kiedy to zbliża się do 0,2). Świadczy to o wyjątkowo dużej 
rozbieżności w poziomie innowacyjności pomiędzy wiodącymi w tej kwestii woje-
wództwami mazowieckim i śląskim a pozostałymi województwami.

2. Ocena poziomu życia mieszkańców poszczególnych województw Polski

Po okresie intensywnych badań nad rozwojem gospodarczym i fascynacji 
tempem postępu technicznego i ekonomicznego przyszedł czas na refleksje nad ko-
rzyściami i zagrożeniami, jakie postęp cywilizacyjny niesie dla człowieka – w taki 
sposób M. Gotowska (2013) tłumaczy obserwowany na przestrzeni ostatnich lat 
wzrost zainteresowania aspektami warunków życia, poziomu życia, jakości życia, 
dobrobytu ekonomicznego czy dobrostanu. Problematyką poziomu życia zajmują się 
współcześnie przedstawiciele bardzo różnych dyscyplin naukowych, z czym wiąże 
się występowanie wielu definicji i podejść do oceny tego zjawiska. W literaturze 
przedmiotu wciąż trwa dyskusja nad tym, czym jest poziom życia i czym różni się 
on od pokrewnych kategorii, takich jak: warunki życia, jakość życia czy dobrobyt 
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społeczny. W zależności od potrzeb budowane są i wprowadzane operacyjne defi-
nicje tego pojęcia, podporządkowane najczęściej celowi badań i ułatwiające jego 
kwantyfikację. Nie ulega jednak wątpliwości, że większość definicji pojęcia oparta 
jest na stopniu zaspokojenia potrzeb człowieka. W niniejszym opracowaniu poziom 
życia traktowany jest jako „stopień zaspokojenia potrzeb ludności wynikający z kon-
sumpcji wytworzonych przez człowieka dóbr materialnych i usług oraz wykorzy-
stania walorów środowiska naturalnego i społecznego” (Bywalec, Wydymus, 1992).

Definicje poziomu życia wskazują na złożoność tej kategorii oraz na mnogość 
czynników kształtujących jej wartość. Ponieważ poziom życia jest kategorią nie-
obserwowalną w sposób bezpośredni, do jej opisu wykorzystuje się wiele różnych 
wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ekonomicznych, które nie tyle są miarą 
poziomu życia, co jego uzewnętrznieniem. W opracowaniu do oceny poziomu życia 
regionu wstępnie przyjęto następujący zestaw potencjalnych zmiennych diagno-
stycznych: 1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł (w podmiotach go-
spodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób); 2) przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na jedną osobę; 3) stopa bezrobocia rejestrowanego; 4) pracujący na 
1 tys. ludności; 5) odsetek pracujących w sektorze rolniczym; 6) odsetek pracujących 
w sektorze usług; 7) udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym; 8) bezrobotni pozostający bez pracy powyżej  
24 miesięcy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 9) ludność w wieku produkcyjnym 
na 1 tys. osób w wieku nieprodukcyjnym; 10) ludność w wieku poprodukcyjnym  
na 1 tys. osób w wieku produkcyjnym; 11) wydatki budżetowe w dziale ochrona 
zdrowia na jednego mieszkańca (w zł); 12) lekarze posiadający prawo wykonywa-
nia zawodu medycznego na 10 tys. ludności; 13) ludność na aptekę ogólnodostępną;  
14) placówki stacjonarnej opieki społecznej (z filiami) na 10 tys. mieszkańców;  
15) sieć wodociągowa na 100 km2; 16) sieć kanalizacyjna na 100 km2; 17) sieć 
gazowa na 100 km2; 18) drogi o twardej nawierzchni na 100 km2; 19) ludność na 
jedną placówkę pocztową; 20) wydatki budżetowe w dziale gospodarka mieszka-
niowa na jednego mieszkańca (w zł); 21) przeciętna powierzchnia użytkowa miesz-
kania na jedną osobę; 22) mieszkania na 1 tys. mieszkańców; 23) odsetek miesz-
kań wyposażonych w wodociąg; 24) odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę;  
25) odsetek mieszkań wyposażonych w gaz sieciowy; 26) odsetek dzieci w wieku 
3–6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym; 27) studenci szkół wyższych na  
10 tys. ludności; 28) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przypadający na jeden 
komputer z dostępem do internetu; 29) uczniowie szkół podstawowych przypadający 
na jeden komputer z dostępem do internetu; 30) wydatki budżetowe w dziale kultura 
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i sport ogółem na jednego mieszkańca; 31) kluby sportowe na 10 tys. mieszkań-
ców; 32) księgozbiór bibliotek na 1 tys. ludności; 33) domy i ośrodki kultury, kluby 
i świetlice na 10 tys. mieszkańców; 34) przestępstwa stwierdzone w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. mieszkańców; 35) nakłady na środki 
trwałe służące ochronie środowiska na jedngo mieszkańca; 36) odpady wytworzone 
na 1 km2; 37) lasy w powierzchni całkowitej województwa.

Ustaloną listę potencjalnych zmiennych diagnostyczny zredukowano, odrzu-
cając cechy: 9, 10, 21, 22, 23 i 24 ze względu na zbyt niską zmienność. Ostatecznie 
wskaźniki taksonomiczne obrazujące poziom życia mieszkańców poszczegól-
nych województw Polski (tabela 2) obliczono na bazie zestawu 31 zmiennych 
diagnostycznych.

Tabela 2. Syntetyczne wskaźniki poziomu życia mieszkańców poszczególnych 
województw Polski w latach 2008, 2010 i 2013

Województwo
2008 2010 2013

zi pozycja zi pozycja zi pozycja

dolnośląskie 0,258 2 0,198 4 0,228 2

kujawsko-pomorskie 0,105 11 0,093 11 0,032 16

lubelskie 0,040 15 0,040 15 0,049 15

lubuskie 0,160 10 0,097 10 0,127 10

łódzkie 0,221 6 0,179 7 0,194 6

małopolskie 0,263 1 0,202 3 0,234 1

mazowieckie 0,198 9 0,181 6 0,202 4

opolskie 0,204 8 0,207 2 0,205 3

podkarpackie 0,100 13 0,049 14 0,070 12

podlaskie 0,102 12 0,039 16 0,072 11

pomorskie 0,221 5 0,191 5 0,188 7

śląskie 0,255 3 0,220 1 0,201 5

świętokrzyskie 0,016 16 0,056 13 0,070 13

warmińsko-mazurskie 0,063 14 0,080 12 0,063 14

wielkopolskie 0,241 4 0,174 9 0,184 8

zachodnio-pomorskie 0,218 7 0,178 8 0,180 9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Do województw o relatywnie najwyższym poziomie życia mieszkańców w ba-
danych latach należy zaliczyć małopolskie, śląskie i dolnośląskie. Województwo ma-
łopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym.  
Małopolska wytwarza około 7% PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem 
wzrostu gospodarczego. Województwo cechuje duża atrakcyjność inwestycyjna 
(działa tu ponad 330 tys. podmiotów gospodarczych), otwartość na rynki zagranicz-
ne, bardzo dobra dostępność transportowa. Jest też ono trzecim regionem w Polsce 
pod względem liczby studentów, z dużym potencjałem naukowo-badawczym kra-
kowskich uczelni wyższych.

Wśród najsłabszych pod względem poziomu życia mieszkańców znalazły się 
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i lubelskie (por. 
Majka, 2015). Województwa ściany wschodniej, często określane mianem „wschod-
niej ściany płaczu”, są najuboższymi regionami kraju, a do momentu wejścia 
w struktury Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii były też uznawane za najuboższe 
w całej Wspólnocie. Niepokojący wydaje się również fakt, iż w świetle badań pro-
wadzonych przez OECD we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, 
a także danych z ostatniego Spisu Powszechnego różnice w rozwoju gospodarczym 
i społecznym polskich regionów pogłębiają się. Z raportu Przegląd regionalny Polski 
2012 opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, iż mimo 
długoletnich działań oraz liczonej w miliardach euro pomocy z Unii Europejskiej 
przepaść między wschodnią Polską a resztą kraju niebezpiecznie rośnie. 

3. Innowacyjność a poziom życia mieszkańców poszczególnych województw Polski

Obliczone wartości mierników syntetycznych wykorzystano do ustalenia po-
działu województw na grupy typologiczne według schematu: klasa I: ; 
klasa II: ; klasa III: ; klasa IV: .
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Rysunek 1. Klasyfikacja województw Polski pod względem poziomu innowacyjności 
w latach 2008, 2010 i 2013

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Klasyfikacja województw Polski pod względem poziomu życia mieszkańców 
w latach 2008, 2010 i 2013

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4

Źródło: opracowanie własne.

Warto podkreślić, że w przypadku klasyfikacji województw pod kątem poziomu 
innowacyjności wyodrębniano w zasadzie tylko 3 grupy: o wysokim, średnim- 
-wyższym i średni-niższym poziomie innowacyjności. Nie wyodrębniono grupy 
o niskim poziomie zjawiska. Do I klasy typologicznej we wszystkich badanych 
latach wchodziło województwo mazowieckie, do którego w roku 2010 dołączyło 
śląskie. Klasę II tworzyły województwa: śląskie, małopolskie, wielkopolskie i dolno-
śląskie. Pozostałe województwa w każdym z badanych lat zaliczane były do klasy III. 

W przypadku poziomu życia mieszkańców do I klasy typologicznej wchodziły 
w badanych latach województwa: małopolskie (trzykrotnie), dolnośląskie (dwukrot-
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nie) i śląskie. W klasie II niezmiennie we wszystkich badanych latach znajdywały 
się województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazo-
wieckie. Z kolei w klasie IV, o relatywnie najniższym poziomie życia mieszkańców, 
znajdywały się województwa: lubelskie i świętokrzyskie (w każdym z badanych 
lat), warmińsko-mazurskie (w 2008 i 2013 r.), podlaskie i podkarpackie (w 2010 r.).

Tabela 3. Współczynniki korelacji rang Spearmana pomiędzy poziomem innowacyjności 
a poziomem życia mieszkańców

Zmienne Wskaźnik poziomu 
życia w roku 2008

Wskaźnik poziomu 
życia w roku 2010

Wskaźnik poziomu 
życia w roku 2013

Wskaźnik poziomu 
innowacyjności w roku 2008

0,39
(p = 0,136)

0,42
(p = 0,110)

0,27
(p = 0,304)

Wskaźnik poziomu 
innowacyjności w roku 2010

0,58
(p = 0,017)

0,43
(p = 0,099)

0,47
(p = 0,064)

Wskaźnik poziomu 
innowacyjności w roku 2013

0,53
(p = 0,035)

0,52
(p = 0,037)

0,54
(p = 0,029)

Źródło: obliczenia własne.

Analiza zestawionych w tabeli 3 współczynników korelacji pozwala stwierdzić 
istotne zależności pomiędzy syntetycznymi wskaźnikami poziomu życia mieszkań-
ców w roku 2008 a wskaźnikami poziomu innowacyjności w latach 2010 i 2013. 
Ponadto obserwuje się zależność pomiędzy poziomem życia w roku 2010 a innowa-
cyjnością województw w roku 2013. Rozpoznane zależności mają dodatni charakter. 
Wskazuje to jednoznacznie, że wyższy poziom życia mieszkańców pobudza rozwój 
innowacyjności regionu.

Podsumowanie

W opracowaniu podjęto próbę oceny poziomu życia mieszkańców oraz 
poziomu innowacyjności w poszczególnych województwach Polski w latach 2008, 
2010 i 2013, a także oceny związku pomiędzy innowacyjnością regionu a pozio-
mem życia jego mieszkańców. Podsumowując, można stwierdzić, że w Polsce wy-
stępuje wyraźne zróżnicowanie regionalne zarówno w aspekcie innowacyjności, 
jak i poziomu życia mieszkańców. Niewątpliwym liderem innowacyjności w ujęciu 
regionalnym jest województwo mazowieckie uznawane powszechnie za zaplecze 
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wdrażania najnowszych technologii, w którym notuje się najwyższe w kraju nakłady 
na działalność B+R oraz bardzo duży potencjał instytucjonalnego otoczenia biznesu. 
Do województw o średnim-wyższym poziomie innowacyjności można zaliczyć 
śląskie, dolnośląskie, małopolskie oraz wielkopolskie. W pozostałych wojewódz-
twach poziom innowacyjności oceniono jako średni-niższy. Pod względem poziomu 
życia mieszkańców na najwyższych pozycjach rankingów w poszczególnych latach 
plasowały się województwa: małopolskie, śląskie i dolnośląskie, na najniższych zaś 
województwa ściany wschodniej: lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. 
Porównując poziom życia mieszkańców poszczególnych województw z poziomem 
innowacyjności, stwierdzono występowanie dodatnich, istotnych zależności po-
między rozpatrywanymi zjawiskami, na podstawie których należy wnioskować, że 
poprawa poziomu życia ludności może się przyczynić do poprawy innowacyjności 
w danym regionie.
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ECONOMIC INNOVaTION aND ThE STaNDaRD OF LIVINg IN REgIONaL PERSPECTIVE

abstract

The article attempts to assess the standard of living and level of innovation in the par-
ticular Polish voivodeships in the years 2008, 2010 and 2013. Taxonomic method of grouping 
objects was used for this purpose, and based on it there were indicated the voivodeships with 
relatively the highest and lowest levels of analyzed phenomena. Also the groups of voivode-
ships with similar level of life and innovation were established. Moreover, it was attempted 
to assess the relation between the level of innovation and standard of living in the particular 
voivodeships.

Translated by Agnieszka Majka, Dorota Jankowska
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W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
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aNaLIZa WSkaźNIkOWa W BaDaNIu żYWOTNOŚCI FIRM

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej dla firm funkcjonujących 
w Szczecinie w latach 1990–2014. Analiza wskaźnikowa to część analizy żywotności firm 
(Markowicz, 2012). Obejmuje ona różnorodne mierniki i wskaźniki: struktury, dynamiki 
i natężenia firm.

Słowa kluczowe: mierniki i wskaźniki, analiza żywotności firm, firmy w Szczecinie

Wstęp

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, znaczny coroczny przyrost 
liczby podmiotów gospodarczych przyczyniał się do rozwoju przedsiębiorczości 
w Polsce (po wejściu w życie ustawy o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 r.).  
W literaturze naukowej można znaleźć wiele wyników analiz dotyczących zbiorowo-
ści firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa stają się przedmiotem coraz większego za-
interesowania ekonomistów, w tym również ekonomistów rynku pracy (Kwiatkowski 
2013, s. 15). Przede wszystkim podkreśla się ich rolę w kształtowaniu bardziej ela-
stycznej gospodarki i ich znaczenie dla redukcji bezrobocia. Prowadzone badania 
pozwalają poznać zmiany zachodzące w zbiorowościach podmiotów gospodarczych. 
Badania te prowadzone są z zastosowaniem różnej metodyki. Analiza żywotności 
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firm jest połączeniem metod statystycznych analizy wskaźnikowej i analizy trwania 
w celu wszechstronnego badania stanu, struktury, dynamiki, natężenia i modelowa-
nia czasu trwania zbiorowości firm (Markowicz, 2012).

Analizę wskaźnikową w badaniu grup podmiotów gospodarczych stosowa-
ło wielu autorów polskich publikacji naukowych (Bławat, 2004; Dominiak, 2005; 
Poznańska, 2007; Gołata, 2009; Dehnel, 2010; Hozer, Markowicz, 2002; Markowicz, 
2000, 2012, 2014; Hozer, Markowicz, Stolorz, 2008).

Celem artykułu jest wskazanie rodzajów mierników i wskaźników, które mogą 
być wykorzystane w badaniu struktury, natężenia i dynamiki zbiorowości firm oraz 
przeprowadzenie analizy wskaźnikowej dla firm funkcjonujących w Szczecinie 
w latach 1990–2014.

1. Mierniki i wskaźniki w badaniu firm

Systematykę metod analizy żywotności firm można podzielić na analizę wskaź-
nikową i analizę trwania firm (Markowicz, 2012, s. 24). Druga część omawianej 
metodyki obejmuje nieparametryczne, semiparametryczne i parametryczne modele 
trwania (Markowicz, 2012; Bieszk-Stolorz, 2013; Markowicz, 2014). W niniejszym 
artykule uwaga zostanie skupiona na analizie wskaźnikowej obejmującej mierniki 
i wskaźniki opisujące strukturę, dynamikę i natężenie zbiorowości firm. Mierniki 
i wskaźniki są instrumentami pomiaru zjawisk ekonomicznych (Nowak, 2001). 
Mierniki wyrażają liczbowo stan określonego zjawiska, odzwierciedlając jego skalę, 
natomiast wskaźniki są ilorazami dwóch kategorii ekonomicznych. Wyróżnia się na-
stępujące wskaźniki: struktury (stosunek poszczególnych części zbiorowości do całej 
zbiorowości), natężenia (stosunek dwóch zjawisk powiązanych ze sobą w logicznym 
związku) i dynamiki (stosunek stanów w różnych okresach). 

W tym miejscu należy również wspomnieć o problemach metodycznych doty-
czących zbierania danych i definiowania wskaźników opisujących zbiorowości pod-
miotów gospodarczych, związanych z brakiem ujednolicenia. Dodatkową trudnością 
jest nazewnictwo wskaźników w języku polskim wynikające z różnego tłumaczenia 
nazw angielskich (np. publikacje Eurostatu i naukowo-badawcze). 
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2. Wyniki badań empirycznych

Analiza wskaźnikowa została przeprowadzona dla firm funkcjonujących 
w Szczecinie. Jest to kontynuacja badań przedstawionych w pracy (Markowicz, 
2012). Uzupełnione dane pochodzą z rejestru REGON Urzędu Statystycznego 
w Szczecinie (zamówienie) oraz Banku Danych Lokalnych GUS.

W Szczecinie według najnowszych danych w II kwartale 2015 roku zareje-
strowanych było 67 760 firm, z czego 46 864 należało do osób fizycznych (69%). 
Zmiany liczby podmiotów gospodarki narodowej i osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w latach 1990–2015 przedstawiono na rysunku 1. Liczba 
firm rosła do 2005 roku, po czym obserwujemy nieznaczne wahania.

Rysunek 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej i osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w Szczecinie w latach 1990–2014 i II kwartale 2015 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynów Statystycznych (2000–2015).

W analizie żywotności podmiotów gospodarczych poza ich stanem liczeb-
nym interesujące są również: liczba firm powstałych i liczba firm zlikwidowanych 
w danym okresie. Mierniki te dla Szczecina przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Liczba firm powstałych i zlikwidowanych w Szczecinie w latach 1990–2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Porównanie liczby przedsiębiorstw powstałych i zlikwidowanych daje obraz 
przyrostu populacji podmiotów gospodarczych. W Szczecinie można wyodrębnić 
następujące okresy:

a) lata 1990–1993 – bardzo duży przyrost populacji firm (duża liczba powsta-
jących i nieznaczna likwidowanych podmiotów);

b) lata 1994–2000 – duży przyrost populacji podmiotów (wzrost liczby jed-
nostek likwidowanych);

c) lata 2001–2005 – mały przyrost populacji firm (zmniejszenie liczby firm 
powstających);

d) lata 2006–2008 – ujemny przyrost populacji przedsiębiorstw (liczba likwi-
dowanych przewyższa liczbę powstających jednostek);

e) lata 2009–2010 – mały przyrost populacji firm;
f) 2011 rok – przejściowy ujemny przyrost populacji;
g) lata 2012–2013 – mały przyrost populacji firm;
h) 2014 rok – znikomy przyrost.
Jednym ze wskaźników charakteryzujących populację przedsiębiorstw jest 

wskaźnik struktury firm zlikwidowanych według czasu funkcjonowania (wieku 
firmy). W tym przypadku zbiorowościami są podmioty zlikwidowane w danym 
roku, zatem wskaźniki w poszczególnych latach sumują się do 100% (rysunek 3). 
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Rysunek 3. Struktura firm zlikwidowanych w Szczecinie w latach 1991–2013  
według czasu funkcjonowania
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Źródło: obliczenia własne.

W celu lepszego wychwycenia zachodzących zmian roczne odcinki czasu funk-
cjonowania firm połączono w większe przedziały. Pozostawiono jedynie początkowy 
roczny odcinek uważany za najtrudniejszy ze względu na konieczność dostosowania 
się do warunków na danym rynku. W tym ujęciu pominięto rok 1990, w którym 
zlikwidowano jedynie 9 firm. Obserwacja tak długiego przedziału czasu pozwala na 
zaobserwowanie zmian w długości czasu działalności firm. Udział podmiotów, które 
nie przetrwały pierwszych 12 miesięcy, stanowił od 71,5% (1991 r.) do 9,5% (2009 r.). 
Zróżnicowanie tego wskaźnika jest bardzo duże. Jego zmniejszanie obserwujemy do 
2000 roku. Po tym okresie nastąpiła stabilizacja na średnim poziomie 12%. Udział 
likwidowanych przedsiębiorstw, które funkcjonowały na rynku od roku do 5 lat, 
nie jest już tak zróżnicowany. Natomiast wyraźnemu zwiększeniu ulegał odsetek 
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firm likwidowanych po 5 latach działalności. Szczególna sytuacja miała miejsce 
w 2009 roku, kiedy to odsetek likwidowanych starszych firm (ponad 5-letnich) był 
najwyższy (65%) w ciągu badanych 23 lat. Można wnioskować, że z kryzysem go-
spodarczym słabo radziły sobie właśnie firmy doświadczone.

Potwierdzeniem tego, że w Szczecinie likwidowano coraz starsze firmy, są 
także wartości średniej i mediany czasu funkcjonowania podmiotów zlikwidowa-
nych przedstawione na rysunku 4. Najwyższa średnia wieku wyrejestrowywanych 
firm wynosiła 9,39 lat (mediana 9,71 lat) w 2009 roku.

Rysunek 4. Wartości średniej i mediany czasu funkcjonowania firm zlikwidowanych 
w Szczecinie w latach 1991–2013
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Źródło: obliczenia własne.

Korzystając z danych indywidualnych, możliwy do wyznaczenia był wskaźnik 
przetrwania pierwszego roku przez szczecińskie przedsiębiorstwa powstałe w latach 
1990–2013 (rysunek 5). Wskaźnik ten w badanym okresie wahał się od 84,5 do 
97,8%. Są to wartości dość wysokie. Dla porównania według danych Eurostatu 
(www.appsso.eurostat.ec.europa.eu) w Polsce w 2013 roku pierwsze 12 miesięcy 
przetrwało 86,6%. Wśród państw z niższym wskaźnikiem znajdują się na przykład 
Portugalia (69,8%), Dania (73,3%), Niemcy (78%) czy Czechy (79%). Natomiast 
najwyższe wartości odnotowano w Szwecji (96,5%), Holandii (92,3%), Wielkiej 
Brytanii (91,2%) i na Cyprze (91%).
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Rysunek 5. Wskaźniki przetrwania pierwszego roku przez firmy powstałe  
w latach 1990–2013 w Szczecinie
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Źródło: badania własne.

Wskaźnik tworzenia firm jest ilorazem liczby podmiotów powstałych w danym 
okresie do liczby firm z końca poprzedniego okresu. Podobną interpretację można 
nadać wskaźnikowi likwidowania firm będącemu stosunkiem liczby podmiotów 
zlikwidowanych w danym okresie do liczby firm z końca poprzedniego okresu. 
Wskaźniki te wykorzystuje się do tworzenia takich miar, jak wskaźnik rotacji firm 
(suma wskaźników) czy wskaźnik zmian populacji netto (różnica wskaźników). 
Pierwsze dwa przedstawiono na rysunku 6, a dwa kolejne na rysunku 7.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wskaźnik tworzenia firm był stosun-
kowo wysoki. Mała konkurencja pozwalała na wchodzenie na rynek nowych pod-
miotów. Na początku XXI wieku wskaźnik ten był niższy i na ogół ustabilizowany. 
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Wskaźnik likwidowania firm charakteryzował się mniejszymi wahaniami. W re-
zultacie wskaźnik rotacji początkowo przyjmuje wartości przekraczające 20% (lata 
1993–1998), a następnie uległ obniżeniu. Wskaźnik zmian populacji netto w zasadzie 
systematycznie malał do 2004 roku (malejący przyrost firm), a następnie ustabili-
zował się. W latach 2006–2008 i w 2011 roku był on nawet ujemny, czyli wskaźnik 
likwidowania przewyższał wskaźnik tworzenia firm.

Rysunek 6. Wskaźniki tworzenia i likwidowania firm w Szczecinie w latach 1993–2014
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 Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Wskaźniki rotacji firm i zmian populacji netto w Szczecinie w latach 1993–2014
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Źródło: opracowanie własne.
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Wskaźnik rotacji firm (obrotu firm) jest uznawany za symptom dynamiki go-
spodarczej. Jego wysokie wartości mogą wynikać z wysokiego jednego wskaźnika 
i niskiego drugiego lub wysokich obu wskaźników. W literaturze podkreśla się, że 
zazwyczaj wysoki obrót oznacza wysokie wskaźniki powstawania i likwidowania 
firm, co wynika z dodatniej korelacji między nimi. Sytuacja, gdy jeden ze wskaź-
ników jest wysoki, a drugi niski, jest zazwyczaj przejściowa (por. Dominiak, 2005, 
s. 235). Uznając wskaźnik rotacji firm za miernik dynamiki gospodarczej1 (powsta-
wanie przedsiębiorstw nowych i likwidacja „słabych”), można wywnioskować, że 
wysoka dynamika gospodarcza Szczecina dotyczyła początkowego okresu obser-
wacji, a następnie ulegała obniżeniu, choć po 2005 roku nastąpił nieznaczny wzrost. 

Ostatnimi wskaźnikami podlegającymi analizie są wskaźniki gęstości firm, 
a więc liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności i stosunek liczby gospo-
darstw domowych do liczby firm. Obydwa odnoszą liczebność populacji podmiotów 
gospodarczych do liczebności populacji ludzi na danym terenie, co ułatwia porównania. 

Tabela 1. Wskaźniki gęstości: liczba firm na 1000 ludności i stosunek liczby gospodarstw 
domowych do liczby firm w Szczecinie w latach 1995–2014

Lata
Wskaźniki gęstości

liczba firm  
na 1000 ludności

stosunek liczby gospodarstw 
domowych do liczby firm

1 2 3
1995 90 3,69
1996 104 3,21
1997 113 2,95
1998 124 2,69
1999 133 2,51
2000 142 2,34
2001 148 2,26
2002 151 2,21
2003 153 2,18
2004 155 2,16
2005 158 2,10
2006 158 2,11

2007 158 2,11

2008 158 2,12

1  Według Eurostatu (2011) wysokim wskaźnikiem rotacji charakteryzują się Węgry (29%) i Ło-
twa (27%).
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1 2 3
2009 158 2,11
2010 160 2,08
2011 159 2,10
2012 162 2,06
2013 165 2,02
2014 165 2,02

Źródło: obliczenia własne.

W badanych latach liczba firm na 1000 ludności w Szczecinie w zasadzie syste-
matycznie rosła, choć coraz wolniej, a drugi ze wskaźników oczywiście odwrotnie – 
malał (coraz wolniej). Sytuacja taka może świadczyć o osiągnięciu pewnego stopnia 
nasycenia przedsiębiorstwami. 

Na zakończenie artykułu poświęconego analizie prawidłowości w kształtowa-
niu się wskaźników populacji podmiotów gospodarczych zostanie przedstawiona za-
leżność między wskaźnikami tworzenia i likwidowania firm w Szczecinie. Według 
P. López-Garcii i S. Puente (2006) wskaźniki te powinny być dodatnio skorelowane. 
Jest to powodem odrzucenia poglądu, że nowe podmioty gospodarcze pojawiają się 
wówczas, gdy są korzystne warunki gospodarcze, a w okresie ich pogorszenia firmy 
są likwidowane. 

Rysunek 8. Zależność między wskaźnikami likwidowania i tworzenia firm  
w Szczecinie (1994–2014)
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Źródło: opracowanie własne.
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Analiza wskaźników tworzenia i likwidowania firm szczecińskich w latach 
1994–2014 potwierdziła dodatni związek między nimi (rysunek 8). Współczynnik 
korelacji Pearsona nie jest wysoki, wynosi 0,3475, ale jest istotnie dodatni na pozio-
mie 0,0614. Świadczy to o tak zwanym procesie twórczej destrukcji polegającym na 
tym, że nowe firmy wypierają z rynku firmy nieefektywne.

Podsumowanie

W opracowaniu została przeprowadzona analiza wskaźnikowa firm funkcjo-
nujących w Szczecinie w latach 1990–2014. Liczba podmiotów rosła dość szybko 
w latach 1990–2005 od 5,6 tys. do 65 tys., po czym ustabilizowała się (wahała  
od 64 tys. do 67 tys.). Było to wynikiem dużej różnicy między liczbą firm powsta-
jących i likwidowanych do 2005 roku. Przedsiębiorstwa likwidowane w kolejnych 
latach były coraz starsze. Wskaźnik przetrwania pierwszego roku przez firmy po-
wstające w badanych latach był wysoki i wahał się od 84,5 do 97,8%. Wartości 
wskaźników tworzenia i likwidowania firm, początkowo znacznie różniące się,  
do 2002 roku zbliżały się, po czym były podobne. Stąd też wskaźnik zmian popu-
lacji netto malał, a po 2002 roku był bliski zeru (dodatni lub ujemny). Wskaźniki 
gęstości firm wskazują na duże ich natężenie w Szczecinie. Podsumowując, należy 
stwierdzić, że dla przeprowadzenia wszechstronnej analizy żywotności firm należy 
wykorzystać różnorodne mierniki i wskaźniki, aby badanie obejmowało poszcze-
gólne aspekty funkcjonowania zbiorowości firm.
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abstract

The article presents the results of ratio analysis for companies operating in Szczecin 
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and business intensity
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W artykule zbadano zmiany struktury demograficznej ludności Polski w początkach 
XXI wieku, przeanalizowano wpływ zmian demograficznych na zjawiska ekonomiczne 
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Analiza przemian demograficznych w kontekście ich wpływu na charaktery-
styki ekonomiczne jest tematem istotnym, bowiem zmiany w strukturze wieku lud-
ności mają wpływ między innymi na sytuację na rynku pracy, ofertę edukacyjną 
na każdym poziomie kształcenia, powodują wzrost popytu na usługi opiekuńcze, 
wpływają na finanse publiczne, służbę zdrowia, produkcję i konsumpcję. Cytując 
za J. Kurkiewicz, J. Pociechą i K. Zającem (1991): „procesy demograficzne rządzą 
się swoistymi prawami, to jednak istnieje wzajemny wpływ (relacja) zjawisk demo-
graficznych i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Na pozór ten związek nie 
jest oczywisty”.

1. Dynamika zmian struktury ludności w Polsce

Punktem wyjścia rozważań jest dynamicznie zmieniająca się liczba ludności 
Polski w latach 2004–2014 oraz jej prognoza do roku 2050, a także zmiany struktury 
wieku tejże ludności. 

Liczbę ludności Polski w latach 2004–2014 wraz z prognozą GUS do roku 2050 
przedstawiono na rysunku 1. W roku 2014 liczba ludności Polski wynosiła prawie 
38,5 mln. Biorąc pod uwagę prognozy GUS, liczba ludności Polski w roku 2050 
spadnie poniżej 34 mln. Konsekwencją zmniejszającej się liczby ludności jest także 
zmiana jej struktury. 

Rysunek 1. Liczba ludności Polski w latach 2004–2014  
wraz z prognozą GUS do roku 2050
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Na rysunku 2 przestawiono procentowy udział ludności w wieku przedpro-
dukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Polsce w latach 2004–2014 wraz 
z prognozą GUS do roku 2050. Dodatkowo wyznaczono także równania linii regresji 
dla danych historycznych w przypadku 3 rozważanych szeregów oraz obliczono 
ich stopień dopasowania. Okazało się, że współczynnik dopasowania funkcji linio-
wej we wszystkich przypadkach był większy od 0,82. Udział dzieci i młodzieży 
w wieku przedprodukcyjnym w społeczeństwie w latach 2004–2014 zmalał o 3,2%, 
w kolejnych latach nadal będzie malał aż do prognozowanego poziomu około 14,6% 
w roku 2050. Natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł w latach 
2004–2014 o około 3,7% i nadal będzie się zwiększał aż do poziomu 29,3% w roku 
2050. Najszybciej wzrastał w latach 2004–2014 i nadal będzie wzrastał udział lud-
ności w wieku poprodukcyjnym, o czym świadczy współczynnik kierunkowy linii 
regresji. Jest to konsekwencja niskiego, w wybranych latach nawet ujemnego przy-
rostu naturalnego oraz wydłużającego się czasu trwania życia. Zatem na podstawie 
prognoz GUS można stwierdzić, że w kolejnych latach będzie następować dalsze 
starzenie się ludności w Polsce. Wobec powyższych rozważań naturalne jest pytanie 
o skutki ekonomiczne i społeczne zachodzących zmian demograficznych.

Rysunek 2. Struktura wieku ludności Polski w latach 2004–2014  
wraz z prognozą do roku 2050
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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2. Metodyka badań

Do analiz posłużyły wybrane metody statystyczne i prognostyczne, w szczegól-
ności analiza korelacji liniowej, analiza regresji oraz dynamiki (Giri, 2004; Rencher, 
2002). Jako miernik zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zastosowano 
miarę HDI oraz jej lokalny odpowiednik LHDI. Poniżej w skrócie przedstawiono 
konstrukcję i interpretację miernika HDI i LHDI (Biernacki, 2006; Duncan, Scott, 
1998; Fihel, Okólski, 2012; Santon, 2007a, 2007b).

Wskaźnik hDI 

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został opracowany przez A. Sena 
i Mahbuba ul Haqa wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development 
Indeks). Od 1993 roku jest stosowany do określania zmian społeczno-ekonomicz-
nych krajów na świecie. 

Wskaźnik poddaje ocenie 3 kryteria: długie i zdrowe życie, wiedzę oraz stan-
dard życia. Program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju zaleca wyliczanie syn-
tetycznego wskaźnika HDI za pomocą podstawowych charakterystyk, którymi są:

1. Wskaźnik zdrowia (Health Index) 
 – przeciętna długość życia w i-tym kraju;
2. Wskaźnik edukacji (Education Index) ( ) ( )i3

1
i3

2
i Ind.ENRInd.LITInd.E +=

iInd.LIT  – wskaźnik analfabetyzmu, iInd.ENR  – wskaźnik skolaryzacji;
3. Wskaźnik standardu życia (Welfare Index) 

   
( ) ( ) ( )

( ) ( )$100log$40000log
$100logylogInd.Y i

i −
−

=  

iy – dochód na jednego mieszkańca w danym kraju.
Wskaźnik rozwoju społecznego na jednego mieszkańca dla danego państwa 

jest postaci:

   3
Ind.YInd.EInd.HHDI iii

i
++

=
 

(1)

Przyjmuje się, że wielkość HDI na danym poziomie oznacza kraj: słabo rozwinięty  
(0,0–0,5), średnio rozwinięty (0,501–0,800) i wysoko rozwinięty (0,801–1,000).
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Wskaźnik LhDI

W celu analiz na poziomie regionów (województw, powiatów) stosuje się LHDI 
(Local Human Development Indeks). Indeks został wprowadzony w roku 1995 przez 
A. Ivanova oraz P. Araka. LHDI także uwzględnia 3 kryteria:

1. Wskaźnik zdrowia 

  
 (Life-Expectancy Index), 

 – wartość oczekiwana długości trwania życia noworodka
 – minimalna i maksymalna wartość

 (Crude Death Rate Index),

iCDR  – współczynnik zgonów na nowotwory i choroby układu krążenia w i-tym 
regionie, maxmin CDR,CDR  – minimalna i maksymalna wartość iCDR

2. Wskaźnik edukacji 

  
 (Pre-school Education Index),

 – odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną w i-tym regionie
 – maksymalna wartość dla 

                  
iPLSSE  – średnia lub odchylenie od średniej egzaminu gimnazjalnego w części 

matematyczno-przyrodniczej dla i-tego regionu, maxmin PLSSE,PLSSE  – minimalna 
i maksymalna wartość iPLSSE

3. Wskaźnik zamożności 

iY  – poziom zamożności w i-tym regionie, maxmin Y,Y  – minimalna i maksymalna iY

Wskaźnik LHDI obliczamy jako

   
3

iiii Ind.Y*Ind.E*Ind.HLHDI =  (2)

i przyjmuje on wartości z przedziału 0–100. Im wyższa jego wartość, tym region jest 
lepiej rozwinięty ze względu na wybrane 3 obszary analiz.
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3. Wyniki badań empirycznych

Okresem badawczym były lata 2004–2014. Analizowane były dynamicznie 
zmieniające się charakterystyki demograficzne, ogólnoekonomiczne oraz rynku 
pracy o częstotliwości rocznej. Dane zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS 
oraz z bazy UNDP Human Development Report.

Do analiz posłużyły dane demograficzne oraz wielkości dotyczące składowych 
HDI i LHDI dla Polski oraz dla województw:

a) odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poproduk-
cyjnym wraz z prognozą GUS do roku 2017;

b) przeciętna długość życia, oczekiwana długość trwania życia noworodka, 
współczynnik zgonów na nowotwory i choroby układu krążenia;

c) wskaźnik skolaryzacji, odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką 
przedszkolną, odchylenie od średniej z egzaminu gimnazjalnego (w części 
matematyczno-przyrodniczej);

d) dochód na jednego mieszkańca, wskaźnik zamożności.
Skorzystano z miernika poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, jakim 

jest wskaźnik HDI. Dla danych dotyczących wskaźnika HDI dla Polski obliczono 
prognozy jego składowych odnośnie do zdrowia, edukacji i dochodowości Polaków. 

Wykazano, że istnieją silne związki liniowe pomiędzy zmiennymi. W więk-
szości przypadków związki te są ekonomicznie uzasadnione, choć dla niektórych 
zmiennych wydają się być pozorne (w nawiasie podano: wartość współczynnika 
korelacji Pearsona oraz współczynnik kierunkowy linii regresji): 

a) odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym:
 – odsetek dzieci w wieku 3–5 lat uczęszczających do przedszkoli (–0,965; –7),
 – dochód na jednego mieszkańca (–0,979; –528);

b) odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym:
 – przeciętna długość życia (0,988; 0,83),
 – wskaźnik zamożności (0,967; 439).

Dopasowanie linii regresji do danych empirycznych cechowało się bardzo 
wysokimi wartościami współczynnika 2R . Na przykład wzrost odsetka ludności 
w wieku przedprodukcyjnym o 1% powodował spadek dochodu na jednego miesz-
kańca aż o około 528 zł, natomiast wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyj-
nym o 1% powodował wzrost wskaźnika zamożności o około 439 zł. 
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Tabela 1. Współczynnik HDI: wartości historyczne dla Polski oraz prognozy do roku 2017

HDI 1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Historyczne 0,687 0,714 0,784 0,803 0,817 0,826 0,830 0,833 0,834

Prognoza 0,835 0,836 0,837 0,838

Źródło: dane HDI dla Polski dla przedziału czasowego 1980–2013, prognozy – opracowanie własne. 

Od 1980 do 2013 roku nastąpił przyrost wskaźnika o ponad 21%. Wyznaczono 
dopuszczalne prognozy składowych dotyczących zdrowia, edukacji i dochodowości 
Polaków na lata 2014–2017 i na ich podstawie obliczono prognozy wskaźnika HDI. 
Wyniki sugerują dalszy powolny wzrost HDI. 

Według danych za rok 2013 Polska (0,834) zajmuje 35 miejsce w rankingu 
światowym. Na czele są: Norwegia (0,944), Australia (0,933) i Szwajcaria (0,918). 
Na ostatnim miejscu jest Niger (0,337). 

Rysunek 3. Wskaźnik HDI w Polsce w latach 1980–2013  
oraz wartości prognoz do roku 2017
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Źródło: opracowanie własne.

Obliczono także dla danych historycznych wartości LHDI (tabela 2). Biorąc 
pod uwagę cechę zdrowie, na najwyższych pozycjach są województwa: podlaskie 
i wielkopolskie, na najniższych: śląskie i świętokrzyskie. Według cechy edukacja 
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najwyższą wartość wskaźnik ma dla województw: mazowieckiego i opolskiego, 
najniższą dla województw: warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, zaś 
dla zmiennej zamożność najwyższe wartości otrzymano dla województw: mazo-
wieckiego i pomorskiego, najniższe dla województw: lubelskiego i warmińsko- 
-mazurskiego. Wskaźnik LHDI sukcesywnie wzrastał w latach 2005–2013. Według 
tego wskaźnika najlepsza sytuacja społeczno-ekonomiczna jest w województwach: 
mazowieckim i podlaskim. Na najniższych pozycjach są województwa: podkarpac-
kie i świętokrzyskie. 

Tabela 2.Współczynniki LHDI oraz jego składowe dla województw

 Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LHDI

Łódzkie 24,32 19,07 27,36 37,13 44,02 40,53 47,57 50,74 53,87
Mazowieckie 44,17 48,82 57,19 63,99 68,82 64,39 63,40 65,38 65,67
Małopolskie 26,92 28,66 38,28 47,35 47,34 50,28 49,91 49,52 50,43
Śląskie 25,37 29,01 36,42 46,74 49,00 44,65 48,96 49,82 51,10
Lubelskie 19,28 23,05 31,80 39,56 40,67 37,92 43,81 44,10 50,49
Podkarpackie 11,27 16,18 25,49 37,45 35,94 35,78 40,73 41,46 44,40
Podlaskie 30,47 34,27 41,02 50,96 54,48 50,65 56,00 57,75 60,02
Świętokrzyskie 12,30 20,60 30,12 39,64 22,25 32,52 46,85 42,38 46,51
Lubuskie 17,58 23,79 35,76 45,89 45,80 40,54 50,51 50,64 54,30
Wielkopolskie 24,81 29,22 37,98 48,86 52,94 46,23 51,06 52,19 56,96
Zachodniopomorskie 21,31 25,74 34,37 44,92 47,47 36,66 49,29 48,25 50,84
Dolnośląskie 23,52 27,32 36,37 44,39 43,72 42,11 48,11 51,14 52,96
Opolskie 26,80 27,29 38,10 49,49 47,81 45,32 49,58 55,67 54,69
Kujawsko-pomorskie 16,77 23,25 33,45 37,01 40,55 38,68 44,32 45,03 50,29
Pomorskie 28,84 33,95 46,32 55,36 56,64 50,71 55,86 57,31 59,01
Warmińsko-mazurskie 18,48 21,37 33,99 43,91 46,76 40,15 48,26 49,34 48,41

 Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Yi

Łódzkie 14,61 20,77 27,49 36,78 46,02 51,79 54,01 59,93 62,47
Mazowieckie 29,94 40,00 54,37 66,10 75,38 90,20 92,10 100,00 98,22
Małopolskie 11,28 14,26 23,26 35,64 39,36 45,33 49,80 52,80 56,24
Śląskie 16,77 21,77 28,25 39,30 45,92 50,85 55,12 60,88 64,51
Lubelskie 5,84 10,63 16,66 24,74 27,31 33,62 37,91 40,69 45,15
Podkarpackie 1,00 3,52 8,41 16,63 20,56 27,16 29,93 31,86 35,36
Podlaskie 10,59 18,88 25,04 29,72 37,27 44,94 55,98 57,57 59,00
Świętokrzyskie 1,18 8,21 15,21 24,52 29,94 37,96 41,27 46,44 49,49
Lubuskie 7,55 21,26 27,79 40,91 44,95 49,46 52,80 56,55 57,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Yi

Wielkopolskie 11,85 18,71 25,55 37,25 44,40 46,98 47,82 49,49 54,33
Zachodniopomorskie 14,02 20,58 26,82 40,01 48,25 52,53 56,54 59,49 58,79
Dolnośląskie 15,42 22,23 31,12 46,33 51,38 57,27 61,25 68,87 66,86
Opolskie 17,09 16,96 27,92 42,84 43,04 46,07 52,08 62,27 53,61
Kujawsko-pomorskie 5,08 14,80 26,30 31,03 36,93 49,95 45,46 47,73 50,94
Pomorskie 17,52 27,45 38,31 44,84 50,50 57,63 61,61 67,38 74,92
Warmińsko-mazurskie 8,46 12,57 20,63 33,67 43,22 44,95 44,36 45,55 45,46

 Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hi

Łódzkie 22,00 8,04 13,29 19,04 27,36 27,94 42,03 45,44 50,04
Mazowieckie 51,57 54,03 50,26 46,94 53,18 49,60 55,30 55,77 55,39
Małopolskie 39,23 37,35 41,66 39,58 37,22 49,61 53,46 48,58 46,63
Śląskie 24,66 27,51 30,79 34,38 37,43 39,99 42,88 40,72 40,47
Lubelskie 35,73 38,81 42,86 40,49 43,48 40,02 49,92 46,60 59,03
Podkarpackie 43,03 41,62 43,87 50,33 37,02 37,95 52,36 50,49 53,44
Podlaskie 68,45 56,81 54,22 65,25 66,33 60,85 69,27 72,06 76,71
Świętokrzyskie 47,01 42,96 42,10 45,23 7,29 34,46 56,63 36,91 42,56
Lubuskie 35,09 36,29 38,59 38,54 37,20 39,09 51,89 48,91 57,34
Wielkopolskie 35,87 40,25 42,95 44,85 51,60 54,87 57,10 58,26 66,80
Zachodniopomorskie 27,95 33,51 35,01 39,04 40,59 38,88 46,65 41,24 46,97
Dolnośląskie 23,52 26,16 30,66 28,61 27,80 34,71 38,17 40,29 44,31
Opolskie 30,36 32,74 33,79 37,28 36,57 45,32 44,74 53,29 57,14
Kujawsko-pomorskie 32,63 32,12 35,59 30,22 35,54 35,60 45,62 44,61 54,60
Pomorskie 36,47 38,83 55,22 61,50 62,14 56,75 63,65 61,80 58,07
Warmińsko-mazurskie 39,41 45,95 47,52 45,09 47,44 46,73 60,56 62,32 56,32

 Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ei

Łódzkie 44,78 41,55 56,04 73,10 67,74 46,02 47,42 47,97 50,00
Mazowieckie 55,81 53,84 68,45 84,46 81,31 59,69 50,04 50,11 52,06
Małopolskie 44,11 44,19 57,89 75,28 72,41 56,51 46,70 47,34 48,90
Śląskie 39,48 40,78 55,56 75,56 68,45 43,78 49,66 49,89 51,11
Lubelskie 34,34 29,68 45,05 61,81 56,63 40,51 44,44 45,24 48,28
Podkarpackie 33,23 28,95 44,91 62,77 60,99 44,44 43,11 44,31 46,30
Podlaskie 39,03 37,52 50,82 68,27 65,39 47,51 45,28 46,42 47,78
Świętokrzyskie 33,51 24,81 42,70 56,15 50,52 26,30 44,02 44,40 47,78
Lubuskie 20,51 17,44 42,65 61,30 57,46 34,45 47,02 46,94 48,82
Wielkopolskie 35,93 33,14 49,91 69,81 64,75 38,33 48,75 49,28 50,93
Zachodniopomorskie 24,70 24,73 43,26 58,05 54,62 24,11 45,40 45,77 47,58
Dolnośląskie 35,88 35,07 50,44 65,99 58,50 37,57 47,62 48,21 50,15
Opolskie 37,12 36,62 58,62 75,88 69,45 44,57 52,31 51,99 53,41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ei
Kujawsko-pomorskie 28,44 26,43 39,99 54,06 50,78 32,56 41,97 42,90 45,73
Pomorskie 37,56 36,69 46,99 61,53 57,90 39,88 44,44 45,19 47,22
Warmińsko-mazurskie 18,93 16,91 40,05 55,74 49,86 30,82 41,83 42,32 44,31

Źródło: opracowanie własne; wartości największe i najmniejsze w każdej kategorii pogrubiono.

Na rysunku 3 zamieszczono wskaźnik w przekroju województw w roku 2013. 
Następnie korzystając z zależności liniowych pomiędzy zmiennymi charakteryzu-
jącymi strukturę ludności Polski a poszczególnymi składnikami LHDI, wyznaczono 
wartości charakterystyk do roku 2017 (tabela 3). 

Rysunek 3. Wskaźnik LHDI dla województw w roku 2013

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Dopasowanie linii trendu dla danych historycznych, wartość współczynnika 
kierunkowego linii regresji, prognozy współczynników LHDI dla województw

Województwo Współczynnik kierunkowy
linii regresji

2R 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Łódzkie 4,28 0,91 58,15 62,44 66,72 71,01

Mazowieckie 2,48 0,65 68,15 70,62 73,10 75,57

Małopolskie 3,05 0,77 53,48 56,52 59,57 62,62

Śląskie 3,14 0,79 54,24 57,38 60,52 63,66
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1 2 3 4 5 6 7

Lubelskie 3,51 0,88 54,00 57,50 61,01 64,51

Podkarpackie 3,95 0,85 48,35 52,31 56,26 60,21

Podlaskie 3,64 0,88 63,66 67,30 70,93 74,57

Świętokrzyskie 3,81 0,72 50,32 54,13 57,94 61,74

Lubuskie 4,19 0,83 58,49 62,69 66,88 71,07

Wielkopolskie 3,68 0,80 60,64 64,33 68,01 71,70

Zachodniopomorskie 3,45 0,76 54,29 57,75 61,20 64,66

Dolnośląskie 3,51 0,89 56,47 59,97 63,48 66,99

Opolskie 3,59 0,83 58,28 61,87 65,46 69,06

Kujawsko-pomorskie 3,71 0,90 54,00 57,72 61,43 65,15

Pomorskie 3,42 0,73 62,43 65,85 69,27 72,69

Warmińsko-mazurskie 3,81 0,77 52,22 56,02 59,83 63,64

Źródło: opracowanie własne; wartości największe i najmniejsze w tabeli pogrubiono.

Można stwierdzić, że w kolejnych latach będzie następował dalszy wzrost tego 
wskaźnika o około 2,5–4,3 pkt. Na najwyżej pozycji będzie nadal województwo 
mazowieckie, zatem będzie się ono cechowało najwyższym poziomem rozwoju  
społeczno-ekonomicznego. Na ostatnich pozycjach znajdować się będą wojewódz-
twa: podkarpackie i świętokrzyskie.

Ponadto, analizując zmienną demograficzną, jaką jest przyrost naturalny, 
można stwierdzić, że jest on dodatnio skorelowany z odsetkiem ludności w wieku 
produkcyjnym, a co za tym idzie – ujemnie skorelowany ze wskaźnikiem obciążenia 
demograficznego. Nie zależy również od dochodów ludności, wskaźnika zatrudnie-
nia, zasobów mieszkaniowych ani nawet od powszechności opieki przedszkolnej 
i żłobkowej. Istnieje ujemna korelacja przyrostu naturalnego i stopy bezrobocia.

Obliczono współczynniki linii regresji zależnej od struktury ludności Polski 
dla ww. zmiennych (tabela 4). Wyznaczono prognozy do roku 2017. 

Wobec prognoz dotyczących malejącej liczby ludności Polski, a także w obliczu 
zmieniającej się struktury ludności z roku na rok będzie się sukcesywnie zwiększać 
odsetek dzieci uczęszczających do przedszkoli. Nie jest to oczywiście różnoznaczne 
ze zwiększającą się liczbą dzieci w placówkach opiekuńczych. Zwiększający się 
udział dzieci uczęszczających do przedszkoli jest także skutkiem wydłużenia się 
wieku emerytalnego ludności, co implikuje wyższy wskaźnik zatrudnienia. Brak 
opieki ze strony starszych członków rodzin rodzi potrzebę korzystania z dostępnych 
form opieki państwa nad dziećmi.
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Tabela 4. Współczynniki dopasowania linii regresji do danych historycznych (2004–2014), 
prognozy charakterystyk ekonomicznych zależnych od zmiennych demograficznych

Charakterystyki ekonomiczne zależne  
od zmiennych demograficznych:

odsetek ludności w wieku: (1) przedprodukcyjnym, 
(2) produkcyjnym, (3) poprodukcyjnym

Współczynnik 
kierunkowy
linii regresji

2R 2015 2016 2017

Przyrost naturalny na 1000 ludności (2) 0,74 0,60 –0,10 –0,24 –0,40

Wskaźnik obciążenia demograficznego (2) –2,47 1 57,39 57,86 58,38

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (1) 1,16 0,62 16,46 16,37 16,30

Wskaźnik zatrudnienia w wieku 15–64 (1) –4,45 0,81 39,83 40,19 40,45

Źródło: obliczenia własne. 

Podsumowanie

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że zmiany demogra-
ficzne zachodzące w Polsce w latach 2004–2014 korzystnie wpływają na badane 
wskaźniki społeczno-ekonomiczne. Prognozy wskaźników HDI i LHDI oraz wy-
branych wielkości ekonomicznych również potwierdzają korzystną tendencję zmian 
do roku 2017. Jednak wobec dalszej zmniejszającej się liczby ludności Polski i zmian 
jej struktury w kolejnych dziesięcioleciach konieczna jest ciągła analiza wskaźników 
i monitorowanie ich wartości w celu zapobiegania niekorzystnym trendom.

Obserwowane charakterystyki demograficzne i ekonomiczne są ze sobą ściśle 
powiązane. Zależności, jakie występowały w przeszłości, można wykorzystać do 
przewidywania wielkości wybranych charakterystyk w przyszłości. Należy jednak 
pamiętać, że otoczenie ekonomiczno-społeczne nie zmienia się w sposób determini-
styczny, lecz stochastyczny. Element losowości może zaburzyć otrzymanie wyniki. 
Znajomość relacji pomiędzy zmiennymi oraz skutków zmian demograficznych jest 
z pewnością cenna dla naukowców, socjologów i władz państwa.
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methods used in analyses were shown, the second one includes the most important results 
of research, among others, the changes of HDI index in Poland and in the world and LHDI 
index in Polish regions were presented.
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OPRaCOWaNIE MaP ŚREDNICh CEN TRaNSakCYjNYCh  
gRuNTóW ROLNYCh NIEZaBuDOWaNYCh  
ZBYWaNYCh Z ZaSOBu aNR OT OLSZTYN  

Z WYkORZYSTaNIEM INTERPOLaCjI METODą IDW1

Streszczenie

Do głównych zadań realizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych należy 
poprawa struktury obszarowej gospodarstw, tworzenie warunków sprzyjających racjonal-
nemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, a także proces restrukturyzacji gruntów 
Skarbu Państwa. Poznanie rynku nieruchomości powinno uwzględniać sytuację obecną oraz 
w miarę możliwości przyszłe tendencje. Istotną informacją usprawniającą zasady gospodaro-
wania nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi będącymi w zasobie ANR są informa-
cje na temat cen nieruchomości oraz ich przestrzennego zróżnicowania. W ramach artykułu 
na potrzeby opracowania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudo-
wanych wykorzystano metodę interpolacji (IDW) średniej ważonej odległości. Wskazano 
również możliwości wykorzystania map w procesie gospodarowania nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa.
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Wstęp

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest następcą prawnym Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jest instytucją powierniczą, której Skarb Państwa 
powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz 
w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. ANR wykonuje w imieniu 
własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym 
jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym 
również prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. Realizuje 
również inne zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepi-
sami o kształtowaniu ustroju rolnego. ANR została wyposażona w uprawnienia, 
za pomocą których, działając w imieniu Państwa, sprawuje dyskretną kontrolę nad 
rynkiem nieruchomości rolnych, a w razie potrzeby może interweniować poprzez 
prawo państwowego pierwokupu. ANR może także podejmować decyzje dotyczące 
sposobu i trybu rozdysponowania nabytego w ten sposób nieruchomości (Ogryzek, 
Cymerman, Kurowska, Kryszk, 2014, s. 80). Dlatego bardzo ważne jest stworzenie 
narzędzia umożliwiającego rozpoznanie i dogłębną analizę rynku nieruchomości. 
Poznanie rynku lokalnego powinno uwzględniać sytuację obecną oraz w miarę 
możliwości przyszłe tendencje. Analiza rynku (w tym analiza cen nieruchomości 
rolnych) stanowi jedno z podstawowych narzędzi procesu podejmowania decyzji 
między innymi inwestycyjnych i administracyjnych czy prywatyzacji gruntów bę-
dących w zasobie Skarbu Państwa (Kurowska, Kryszk, Cymerman, 2014, s. 304). 
Przydatnym narzędziem mogą być mapy tematyczne, to jest mapy średnich cen 
transakcyjnych gruntów rolnych (Adamczyk i in., 2014, s. 38). Pojęcie to zostało zde-
finiowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 października 2011 roku w sprawie 
rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, zgodnie z którym 
mapa ma przedstawiać zróżnicowanie średnich cen transakcyjnych gruntów prze-
znaczonych pod zabudowę oraz gruntów rolnych w skali całego kraju w powiązaniu 
z zasadniczym trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa.

Według B. Prus (2010) i T. Budzyńskiego (2012) mapy wartości nieruchomo-
ści są niezbędne w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. S. Źróbek 
z zespołami (Źróbek, Cellmer, Kuryj, 2005; Źróbek Cellmer, Janowski, Kuryj, 2006)  
i J. Bydłosz z zespołem (Bydłosz, Cichociński, Dębińska, 2010) mapy wartości 
gruntów postrzegają jako źródło informacji do podejmowania na rynku decyzji inwe-
stycyjnych. R. Cellmer i współpracownicy (Cellmer, Kuryj, 2011; Cellmer, Senetra, 
Szczepańska, 2012; Cellmer, Bełej, Źróbek, Śubic-Kovać, 2014) zwracają uwagę na 
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różnicę pomiędzy mapą cenności gruntu obszaru a mapą wartości gruntu. Mapy 
wartości nieruchomości zgodnie z ustawą (Ustawa, 1997) przedstawiają najczęściej 
wartość rynkową nieruchomości, którą definiuje się jako najbardziej prawdopodobną 
cenę nieruchomości możliwą do uzyskania na rynku, określaną na podstawie cen 
transakcyjnych z rynku lokalnego.

Przy wycenie nieruchomości rolnych niezabudowanych będących w zasobie ANR 
najczęściej są stosowane metody z podejścia porównawczego (metoda porównywania 
parami oraz metoda korygowania ceny średniej). Zarówno przy jednej, jak i przy drugiej 
metodzie uwzględniane są cechy nieruchomości mające istotny wpływ na wartość nie-
ruchomości rolnej (Cymerman, Hopfer 2012). Natomiast przy tworzeniu mapy średniej 
ceny transakcyjnej możemy wizualizować rozkład przestrzenny cen i opracować na ich 
podstawie mapy prawdopodobieństwa wystąpienia według pewnych parametrów, czyli 
składową średniej ceny są jej cechy. Badaniami takimi zajmowali się K. Kurowska,  
H. Kryszk i R. Cymerman (2014, s. 295), którzy za ważny dla nieruchomości rolnych 
uznali parametr powierzchniowy. Nieruchomości podzielono na 3 grupy: do 5 ha, 
od 5 do 20 ha, powyżej 20 ha, dla których sporządzono mapy tematyczne – mapy 
średnich cen transakcyjnych. Stwierdzono, że najskuteczniejszym sposobem prezen-
tacji danego zjawiska w przestrzeni, określania zmienności wartości przestrzennej, 
gęstości czy natężenia zjawisk geograficznych oraz relacji pomiędzy nimi są mapy 
tematyczne.

Innym podejściem są metody geostatystyczne tworzenia map wartości nieru-
chomości. Badaniami zajmowali się J. Bydłosz, P. Cichociński i E. Dębińska (2010), 
R. Cellmer ze współpracownikami (Cellmer i in., 2012; Cellmer i in., 2014) oraz  
P. Ciechociński (2011), który twierdzi, że interpolacja wartości nieruchomości daje 
najczęściej „niezadowalające rezultaty”. Jednak pojawiają się pewne problemy i wąt-
pliwości przy wyznaczaniu obszarów cenności czy interpolacji różnych cen odno-
szących się do tego samego miejsca w przestrzeni. Bardzo ważną kwestią w procesie 
sporządzania map tematycznych jest wybór właściwej metody i formy prezentacji 
kartograficznej. W związku z powyższym w niniejszym artykule podjęto próbę 
opracowania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych 
zbywanych z zasobu ANR OT Olsztyn z wykorzystaniem metod geostatystycznych.
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1. Metodyka

Na potrzeby artykułu zastosowano metodę monograficzną w odniesieniu do 
przeglądu literatury, przepisów prawnych, dokumentów regulujących zasady i tryb 
gospodarowania nieruchomościami pozostającymi w zasobie ANR oraz sporządza-
nia map tematycznych i możliwości ich wykorzystania w procesie gospodarowania 
nieruchomościami.

Analizy przeprowadzono na przykładzie transakcji sprzedaży na obszarze 
działania ANR OT Olsztyn. Do opracowania map przyjęto transakcje, które miały 
miejsce w 2012 roku, w którym zaobserwowano wzmożoną sprzedaż gruntów 
rolnych z zasobu ANR. Na potrzeby analiz odrzucono transakcje poniżej 1 ha. 
Uwzględniono również formę zbycia: przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony 
oraz sprzedaż na rzecz dzierżawcy w ramach pierwszeństwa w nabyciu. Mapy opra-
cowano w programie ArcGIS z uwzględnieniem podziału terytorialnego na powiaty 
(mapa średnich transakcyjnych) oraz z wykorzystaniem interpolacji metodą (IDW) 
średniej ważonej odległości.

2. Metody geostatystyczne

Geostatystyka ma solidne podstawy teoretyczne (Krige 1951, 1952; Matheron 
1962; 1965). Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku geostatystyka jest 
stosowana głównie do opisu struktury przestrzennej i oszacowania wartości cech 
w miejscach niepomierzonych. Bierze ona pod uwagę przestrzenną dystrybucję 
cechy i bada zależność wartości cechy od odległości pomiędzy punktami, w których 
wartości te zostały pomierzone. Dlatego metody geostatystyczne zarówno pozwa-
lają opisać statystycznie, jak i ułatwiają zinterpretowanie przestrzennej dystrybucji 
analizowanej cechy. Wyróżniamy metody geostatystyki, które umożliwiają analizę 
nie tylko danych ilościowych, ale również jakościowych. Zaletą niektórych jest brak 
wymogu co do normalności rozkładu danych analizowanej cechy. Geostatystyka 
dostarcza też unikalnych metod poprawienia dokładności szacowania jednej cechy 
z wykorzystaniem innej. Ponadto metody geostatystyczne pozwalają na precyzyjną 
ocenę niepewności wykonanych szacunków wartości cechy w miejscach, w których 
nie były one mierzone w terenie. 

Podstawowymi narzędziami geostatystyki są: analiza wykresów rozrzu-
tu, analiza statystycznych miar ciągłości przestrzennej zjawisk, metody krigingu  
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(Tracz, 2010). Klasyczne metody statystyczne uwzględniają całą losowość w wyra-
żaniu błędu, podczas gdy struktura reprezentowana jest przez wyrażenie determini-
styczne. Metody geostatystyczne pozwalają na traktowanie cen transakcyjnych jako 
zmiennej zregionalizowanej i tym samym przedstawienie losowości w warunkach 
fluktuacji, które nie stanowią błędów, ale są pewnymi cechami zjawiska charaktery-
zującymi się własną strukturą. Są one stosowane głównie do danych przestrzennie 
skorelowanych. Istota tych metod polega na przeprowadzeniu optymalnej interpola-
cji wartości średnich rozważanych parametrów i właściwym zinterpretowaniu struk-
tury przestrzennej danych. Szczególną rolę odgrywa tu modelowanie struktury prze-
strzennej przedstawionej w postaci semiwariancji, a także estymacja (Cellmer, 2014).

Interpolacja jest analizą, która w bezpośredni sposób wykorzystuje pomiary 
terenowe oraz inne rodzaje próbkowania przestrzeni poprzez przewidywanie warto-
ści w punktach nieobjętych pomiarami. Dokonuje się tego z założeniem, że punkty 
położone blisko siebie w przestrzeni mają bardziej zbliżone wartości niż znajdujące 
się w większej odległości. Procedura ta stosowana jest w następujących celach:

a) konwersji danych rastrowych z jednego poziomu rozdzielczości w inną; 
zazwyczaj oznacza to redukcję rozdzielczości do mniejszej;

b) wyznaczania konturów danych dla reprezentacji graficznej zawartości bazy 
danych;

c) przetworzenia punktów próbkowania w ciągły model pokrycia przestrzeni 
przez badane zjawisko;

d) konwersji jednej reprezentacji danych ciągłych w drugą, na przykład po-
między różnymi modelami reprezentacji danych wysokościowych, takimi 
jak TIN w GRID albo kontury warstwic w GRID (Adamczyk, Konieczny, 
2010).

Wyniki interpolacji w bezpośredni sposób zależą od jakości próbkowania, 
a konkretnie od wyboru właściwej metody, gęstości próbkowania, różnorodności 
przestrzennej prób, dokładności pomiarów. Do grupy analiz opisowych prezentu-
jących atrybuty danych przestrzennych zaliczane są proste metody interpolacji, do 
których należą:

 – TIN (Triangular Irregular Network – nieregularna sieć trójkątów),
 – IDW (Inverse Distance Weighted – metoda odwrotnych odległości).

W przypadku metody odwrotnych odległości wartość interpolowana obliczana 
jest na podstawie średniej ważonej z wartości zmierzonych w punktach, które zaliczą 
się w pobliżu punktu interpolacji, przy czym zazwyczaj w obliczeniach uwzględ-
niania jest tylko pewna ograniczona liczba punktów pomiarowych. Głównym zało-
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żeniem jest przyjęcie, że wartości wag są odwrotnie proporcjonalne do potęg odle-
głości między punktami interpolacji i punktem pomiarowym (stąd nazwa – metoda 
odwrotnych odległości). Oznacza to, że wpływ punktu pomiarowego maleje wraz 
z odległością. W metodzie IDW rola otaczających punkt estymowany danych w li-
czonej średniej jest zróżnicowana w zależności od odległości (Zawadzki, 2011):

        
,

gdzie:
Ẑj

 

– wartość cechy Z estymowanej w punkcie j,
Zi – wartość cechy Z zmierzona w punkcie i (jednym z n punktów danych w otoczeniu),
hij – efektywna odległość między punktami i i j,
b – wykładnik potęgowy – waga odległości.

Według J. Urbańskiego (2008) metoda odwrotnych odległości posiada wadę 
tworzenia sztucznych kulistych wzorów naokoło punktów pomiarowych. Opinia ta 
dotyczy jednak zjawisk przyrodniczych, a zastosowana metoda dla rynku nierucho-
mości i pojawianie się nazywanych przez Urbańskiego (2008) „takich tworów” może 
być jak najbardziej uzasadnione. 

3. analiza cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych

Średnie ceny transakcyjne gruntów rolnych niezabudowanych stanowią bardzo 
ważną informację dla wielu podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Szczególnie podmioty prywatne (głównie na potrzeby obrotu nieruchomościami) po-
trzebują informacji o ich wartości. Dla ANR analiza przestrzenna rozkładu wartości 
pozwala na racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, które pozostało 
do rozdysponowania. Mapy średnich cen transakcyjnych powinny być opracowa-
ne na podstawie danych gromadzonych przez starostów w rejestrze cen i wartości 
nieruchomości, badań statystycznych oraz analiz i zestawień charakteryzujących 
rynek nieruchomości. Na potrzeby artykułu wykorzystano dane dotyczące transakcji 
sprzedaży z zasobu ANR OT Olsztyn w 2012 roku (rysunek 1).
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Rysunek 1. Mapa średnich cen transakcyjnych nieruchomości rolnych niezabudowanych 
uzyskanych przez ANR OT Olsztyn

a) metoda klasycznej symbolizacji b) metoda IDW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ANR OT Olsztyn.

Na podstawie wcześniejszych badań stwierdzono, iż na uzyskiwane ceny trans-
akcyjne duży wpływ miała forma zbycia (Kryszk, Kurowska, Ogryzek, 2014, s. 300). 
W związku z powyższym przedmiotowe mapy sporządzono w uwzględnieniem cen 
transakcyjnych uzyskiwanych w przetargu ograniczonym (rysunek 2), nieograni-
czonym (rysunek 3) i sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach 
pierwszeństwa w nabyciu (rysunek 4).

Rysunek 2. Mapa średnich cen transakcyjnych nieruchomości rolnych niezabudowanych 
uzyskanych przez ANR OT Olsztyn w przetargu ograniczonym

a) metoda klasycznej symbolizacji b) metoda IDW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ANR OT Olsztyn.

Na podstawie rysunku 2 w metodzie IDW możemy odnaleźć obszary cenowo 
„zimne”, czyli poniżej średniej ceny transakcyjnej, i „ciepłe” – powyżej średniej 
ceny transakcyjnej. Powstałe oczka cenowe wskazują, iż na obszarach poniżej śred-
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niej ceny transakcyjnej występują ogniska sprzedaży średniej zlokalizowane przy 
dużych ośrodkach miejskich. Widoczny jest również podział na część zimną i ciepłą 
oraz przejściową średnich cen transakcyjnych. Takich analiz nie można przeprowa-
dzić za pomocą metod klasycznych. 

Rysunek 3. Mapa średnich cen transakcyjnych nieruchomości rolnych niezabudowanych 
uzyskanych przez ANR OT Olsztyn w przetargu nieograniczonym

a) metoda klasycznej symbolizacji b) metoda IDW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ANR OT Olsztyn.

Analizując dane z rysunku 3, można stwierdzić, że obszary poniżej średniej 
ceny transakcyjnej znajdują się na obrzeżach zasobu ANR OT Olsztyn. Uzyskany 
rozkład cen transakcyjnych charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem z nie-
wielką strefą przejściową do obszarów o wyższej średniej cenie transakcyjnej.

Rysunek 4. Mapa średnich cen transakcyjnych nieruchomości rolnych niezabudowanych 
uzyskanych przez ANR OT Olsztyn na rzecz dotychczasowych dzierżawców w ramach 

pierwszeństwa w nabyciu

a) metoda klasycznej symbolizacji b) metoda IDW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ANR OT Olsztyn.
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Analizując dane z rysunku 4, zauważmy, że rozkład cenowy poniżej średniej 
ceny transakcyjnej przeważa na obszarze ANR przy sprzedaży na rzecz byłych 
dzierżawców z nielicznymi ogniskami cen powyżej średniej, które są zlokalizowane 
przy dużych ośrodkach miejskich.

Podsumowując, należy podkreślić, że zastosowanie metody IDW pozwala 
łatwiej modelować rozkład cen nieruchomości rolnych niezabudowanych z zasobu 
ANR OT Olsztyn. Analizowanie wyników uzyskanych metodą IDW jest łatwiejsze, 
gdyż ten sposób wizualizacji lepiej niż metody klasyczne odzwierciedla charakter 
i specyfikę rynku rolnego. 

Podsumowanie

Mapa średnich cen transakcyjnych gruntów powinna obejmować obszar 
całej Polski, a dostęp do informacji przestrzennej, jakim jest średnia cena gruntów 
w gminie czy powiecie (niezależnie od typu transakcji – z zasobu ANR czy na 
rynku prywatnym), powinien być powszechny. Mapa średnich cen transakcyjnych 
gruntów rolnych powinna stanowić nowy element krajowej infrastruktury danych 
przestrzennych w Polsce.

Głównym celem badań było wskazanie narzędzi oraz metod do wizualizacji 
średnich cen transakcyjnych gruntów. Walidacji dokonano na podstawie cen trans-
akcyjnych uzyskanych przez ANR OT Olsztyn w 2014 roku. Analiza rynku (w tym 
analiza cen transakcyjnych nieruchomości rolnych) stanowi jedno z podstawowych 
narzędzi procesu podejmowania decyzji między innymi inwestycyjnych i admini-
stracyjnych. Produkty tematyczne w postaci cyfrowych map średnich cen transak-
cyjnych gruntów stanowią przykład praktycznego zastosowania technologii GIS.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz literatury proponuje się włącze-
nie metod geostatystycznych do opracowania map prawdopodobieństwa średnich 
cen transakcyjnych gruntów ANR. Głównym celem badań jest wskazanie narzę-
dzi do wizualizacji wyników w ramach prowadzonych analiz przestrzennych. 
Zaproponowane narzędzia mogą być integralnym komponentem w racjonalnym go-
spodarowaniu zasobem Skarbu Państwa przez ANR OT Olsztyn.
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PREPaRaTION OF aVERagE TRaNSaCTION PRICES MaPS FOR uNDEVELEPED 
agRICuLTuRaL LaNDS FROM agRICuLTuRaL REaL ESTaTE agENCY RESOuRCES  

IN OLSZTYN uSINg INTERPOLaTION IDW METhOD

abstract

The main tasks carried out by Agricultural Real Estate Agency (AREA) are improve-
ment of farm structure, making favourable conditions for rational utilizationof production 
potential and taking care of restructuring process ofthe real estateTreasury. Knowledge about 
real estate market should include current situation and, as far as possible, future tenden-
cies. Relevant data, that helps to improve undeveloped agricultural lands management from 
AREA resources, are the information about estate prices and their spatial differentiation. 
This paper presents preparation of average transaction prices maps for undeveloped agricul-
tural land using the weighted average distance interpolation IDW method. The capabilities 
of using maps in Treasury agricultural property management were also indicated.

Translated by Marek Ogryzek

Keywords: geostatistics, interpolation, Agricultural Real Estate Agency resources, transac-
tion price, agricultural land undeveloped
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WZROST gOSPODaRCZY a ZaPOTRZEBOWaNIE Na PRaCĘ  
– TEORIa I RZECZYWISTOŚć gOSPODaRCZa POLSkI W LaTaCh 1995–2014

Streszczenie

W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekono-
miczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian 
kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisujące-
go zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części em-
pirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodar-
kę Polski. Do oszacowania parametrów strukturalnych modelu wykorzystano dane roczne 
obejmujące okres od 1995 do 2014 roku. W procesie specyfikacji, estymacji i weryfikacji 
modelu brano pod uwagę założenia, które były formułowane dla rozważanego związku  
przyczynowo-skutkowego. W rezultacie zastosowanej procedury specyfikacyjnej wyodręb-
niono dwa podokresy, dla których efekty wpływu nakładów kapitałowych i postępu tech-
nicznego na stopę wzrostu zatrudnienia wykazywały różnicę. Ponadto oszacowano gra-
niczne stopy wzrostu PKB, przy której stopa wzrostu zatrudnienia stawała się dodatnia. 
Stwierdzono, że graniczna stopa wzrostu PKB dla podokresu od 1996 do 2004 roku wynosiła 
około 4,7–5,4%. Dla podokresu od 2005 do 2014 roku graniczna stopa wzrostu PKB była 
mniejsza i wynosiła około 1,9–2,3%. Wielkość ta jest zbliżona do poziomu charakteryzują-
cego większość krajów zachodnioeuropejskich.
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Wstęp

Zależność pomiędzy pracą (zatrudnieniem) a wzrostem gospodarczym jest 
jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących globalnego rynku pracy. Jest rzeczą 
oczywistą, że siła i charakter związków pomiędzy tempem wzrostu PKB a tempem 
wzrostu zatrudnienia rzutuje na stopień wykorzystania globalnych zasobów pracy, 
a tym samym kształtuje poziom stopy bezrobocia. W celu określenia charakteru 
związków pomiędzy pracą i produktem globalnym należałoby uwzględnić następu-
jące założenia podażowo-popytowe:

a) praca (L) obok kapitału (K) oraz technologii produkcji [A(t)] są czynnikami 
podażowymi kształtującymi potencjalny produkt krajowy (Y);

b) o stopniu wykorzystania czynników podażowych produktu decyduje popyt 
globalny (AD) kształtowany przez globalny popyt konsumpcyjny (C), inwe-
stycyjny (I), eksport netto (NX) oraz wydatki rządowe (G);

c) krótkookresowy efektywny popyt inwestycyjny (I) prowadzi do długookre-
sowych zmian w kapitale (K) oraz technologii produkcji [A(t)].

Wyróżnione długookresowe zmiany czynników produkcji wywołują wzrost 
wydajności pracy. Oznacza to, że w warunkach stałości zrównoważonego produktu 
globalnego (AD = Y) zapotrzebowanie na pracę mierzone liczbą osób zatrudnio-
nych będzie malało. Jest to skutek wypierania pracy przez kapitał. Rodzi to pytanie 
dotyczące tempa wzrostu PKB, przy którym zatrudnienie nie będzie malało. W li-
teraturze dotyczącej rynków pracy zagadnienie to nazywa się bezzatrudnieniowym 
wzrostem gospodarczym ( jobless growth). Podstawowym celem artykułu było 
sformułowanie na gruncie koncepcji keynesowskiej modelu umożliwiającego 
określenie granicznego tempa wzrostu PKB (rYgrL), po przekroczeniu którego 
roczna stopa wzrostu zatrudnienia (rL) nie będzie malała. Model ten poddano 
weryfikacji empirycznej, wykorzystując do tego celu dane roczne opisujące gospo-
darkę Polski w latach 1995–2014.

1. Zapotrzebowanie na pracę w skali gospodarki krajowej – założenia wyjściowe

Problemy dotyczące zagadnień globalnego popytu na pracę wygodnie jest 
rozważać w ramach teorii keynesowskiej. Na gruncie tej koncepcji uznaje się, że 
o stopniu wykorzystania czynników podażowych i w rezultacie o rzeczywistym po-
ziomie produkcji, a tym samym o rzeczywistym zapotrzebowaniu na pracę decyduje 
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popyt globalny kształtowany przez czynniki popytowe1. Takie podejście wymaga 
zdefiniowania założeń dotyczących: (Z.1) potencjalnych możliwości gospodarczych 
kraju, (Z.2) krótkookresowego wpływu popytu globalnego na zapotrzebowanie na 
pracę oraz (Z.3) długookresowego wpływu popytu globalnego (popytu na inwesty-
cje i związane z tym zmiany technologiczne) na zmianę zapotrzebowania na pracę. 
Dokonajmy krótkiej charakterystyki powyżej wymienionych założeń2.

Założenie 1

Potencjalny produkt krajowy (Y) jest funkcją czynników podażowych pro-
dukcji takich jak praca (L), kapitał (K), technologia produkcji [A]. Możliwości 
produkcji w skali gospodarki narodowej opisuje makroekonomiczna długookresowa 
funkcja produkcji, którą w warunkach stałości czasu pracy (h = const.) zapiszemy 
następująco3:

     (1)

Makroekonomiczna funkcja produkcji (1) określa maksymalne ilości produktu 
w warunkach założonego poziomu wyróżnionych czynników przy ustalonym po-
ziomie czasu pracy (h). W warunkach prawa malejących przychodów uznajemy, po-
dobnie jak w przypadku mikroekonomicznych funkcji produkcji, iż produktywności 
krańcowe pracy (MPLt) i kapitału (MPKt) są odpowiednio malejącymi funkcjami 
pracy i kapitału. Ponadto utrzymując założenie o zmianach jakościowych czynni-
ków w czasie, uznajemy, iż na skutek postępu technicznego, w warunkach stałości 

1  „Podstawowym elementem keynesowskiej teorii zatrudnienia i bezrobocia jest twierdzenie, 
że rozmiary produkcji, zatrudnienia i bezrobocia wyznaczone są przez wielkość efektywnego popytu 
na towary, obejmującego popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, przy czym wzrost tego popytu pociąga 
za sobą wzrost produkcji i zatrudnienia oraz spadek bezrobocia” (Kwiatkowski, 2009, s. 113).

2  Szczegółowy opis przedstawionych poniżej założeń przedstawiono w książce (Ossowski, 
2013, s. 207–216). 

3  R.J. Barro (1997, s. 542), omawiając keynesowską koncepcję cyklu koniunkturalnego, wpro-
wadził do zbioru czynników kształtujących poziom produkcji wydatki rządowe (Gt) i agregatową 
funkcję produkcji przedstawił w następującej postaci: Yt=Y(Kt-1,Lt,Gt). Z uwagi na fakt, iż wydatki 
rządowe są czynnikiem popytowym, to tak sformułowana funkcja – będąca mieszanką czynników 
popytowo-podażowych – nie spełniałaby postulatu tkwiącego u podstaw koncepcji keynesowskiej. 
Gdyby przyjąć koncepcję funkcji produkcji sformułowaną przez Barro, musielibyśmy uznać, że wraz 
ze wzrostem wydatków rządowych wzrasta produkt potencjalny. Oznaczałoby to, że niezależnie od 
poziomu przyrostu wydatków rządowych poziom cen nie ulegnie zmianie. 
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pracy i kapitału, produkt z okresu na okres wzrasta. Z prawa malejących przycho-
dów wynika, że produkt, w warunkach stałości kapitału i niezmienności technologii 
wzrasta coraz wolniej wraz ze wzrostem nakładów pracy. Z kolei przyrosty kapitału 
oraz zmiany jakościowe czynników powodują przesunięcia w kolejnych okresach 
t jednoczynnikowej funkcji produktu Y(Lt) w górę, tak jak przedstawiono w lewej 
części rysunku 1. 

Założenie 2

Przy danych nakładach kapitałowych (K – czynnik długookresowy) i usta-
bilizowanej technologii produkcji o oczekiwanym zapotrzebowaniu na pracę 
(LE) decydować będzie globalny popyt efektywny (AD). Popyt globalny wyzna-
czony jest przez globalny popyt konsumpcyjny (C), globalny popyt inwestycyjny (I), 
eksport netto (NX) oraz wydatki rządowe (G). Uwzględniając czynniki kształtujące 
części składowe popytu globalnego, funkcję popytu globalnego zapisać możemy 
następująco4:

        
 (2)

gdzie zmienna T jest stopą podatkową netto, zmienna r realną stopą procentową, 
a zmienna er kursem walut w systemie europejskim. Powyżej zapisaną funkcję, 
w warunkach zmiany części składowych popytu globalnego, w ujęciu graficznym 
przedstawiono w prawej części rysunku 1. Na rysunku tym przedstawiono jednocze-
śnie zmieniające się stany równowagi pomiędzy popytem globalnym a produktem 
krajowym, które nazwać można popytem efektywnym. 

4  Funkcja popytu globalnego (2) ma charakter zapisu uogólniającego liniowe funkcje popytu 
najczęściej formułowane w literaturze makroekonomicznej (por. Barro, 1997; Burda, Wyplosz, 1995; 
Dornbusch, Fisher, Startz, Atkinson, 2005; Hall, Taylor, 1995; Ossowski, 2004). Zastosowany system 
oznaczeń przyjęto z pozycji (Dornbusch i in., 2005). Jednocześnie formułując funkcję popytu global-
nego, uwzględniono postulat D. Romera (2000, s. 226), którego zdaniem istnieją „poważne dowody na 
to, że realna stopa procentowa oddziałuje na konsumpcję, i niemal przytłaczające dowody, że dochód 
oddziałuje na inwestycje”.
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Założenie 3

Krótkookresowy efektywny popyt na dobra inwestycyjne (I) prowadzi jed-
nocześnie do zmian w kapitale trwałym (K), tym samym do zmian długookre-
sowych. W wyniku zmian ilościowych i jakościowych w kapitale rzeczowym, 
a ponadto zmian jakościowych w czynniku ludzkim wzrastają potencjalne moż-
liwości produkcji. Wyraża się to między innymi tym, iż przy każdym poziomie za-
trudnienia w nowych warunkach techniczno-technologicznych potencjalny produkt 
jest wyższy, co przedstawiono w lewej części rysunku 1. 

Rysunek 1. Zrównoważone zapotrzebowanie na pracę w warunkach wzrostu nakładów 
kapitałowych (K) i technologicznych [A(t)] oraz wzrostu popytu globalnego [AD(Y)]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ossowski (2010).

Rozważmy sytuację przedstawioną na rysunku 1. Z analizy rysunku wynika, 
że w przypadku, gdy w okresie t1 zrównoważony z popytem globalnym produkt po-
zostanie na poziomie z okresu t0 i wynosić będzie Y0A, to na skutek wzrostu efektyw-
ności pracy wynikającego ze zmian technologicznych zrównoważone z produktem 
zapotrzebowanie na pracę zmaleje z poziomu L0A do L0F. Jest to efekt wypierania 
pracy przez czynnik kapitałowy oraz zmiany jakościowe czynników produkcji pod-
noszących wydajność pracy. Jeśli wzrost popytu globalnego w okresie t1 będzie na 
tyle niski, iż nie zrekompensuje efektów postępu techniczno-technologicznego, to 
zrównoważone z produktem zapotrzebowanie na pracę również zmaleje. Odpowiada 
to sytuacji przedstawionej na omawianym rysunku, gdy produkt zrównoważony 
z popytem globalnym w okresie t1 ustali się na poziomie Y1C. Wówczas poziom za-
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trudnienia L1C byłby niższy od wcześniejszego poziomu L0A. Dopiero gdy zrównowa-
żony produkt wyniesie Y1B jednostek, to zrównoważone z nim zapotrzebowanie na 
pracę wzrośnie z początkowego poziomu L0A do poziomu L1B. Podsumowując tę część 
rozważań, powiemy, iż w długim okresie ekonomicznym na skutek wypierania 
pracy przez kapitał i technologię, aby zapotrzebowanie na pracę nie malało, 
popyt efektywny na produkt globalny musi wzrastać w odpowiednio wysokim 
tempie. Na tym tle sformułować możemy następujące podstawowe pytanie badaw-
cze (PB):

Jakie powinno być tempo wzrostu popytu efektywnego (produktu zrównowa-
żonego z popytem), aby w warunkach zmian ilościowych i jakościowych czynni-
ków produkcji zapotrzebowanie na pracę mierzone tempem wzrostu zatrudnienia 
nie malało?

2. Przyczynowo-skutkowy model zapotrzebowania na pracę w makroskali

Z przeprowadzonych powyżej rozważań wynika, iż stopa wzrostu zapotrzebo-
wania na pracę (rLt) – z dokładnością do czynnika zakłócającego (εt) – jest dodatnio 
uzależniona od stopy wzrostu PKB (rYt) oraz ujemnie od stopy wzrostu kapitału 
(rAKt) i wzrostu poziomu technologicznego czynników produkcji [(αt=rA(t)]: 

          (3)
gdzie:

a) roczna stopa wzrostu nakładów pracy:
,

b) roczna stopa wzrostu produktu krajowego:
,

c) roczna stopa wzrostu kapitału rzeczowego:
,

d) przeciętna roczna wartość kapitału rzeczowego:
.

W prowadzonych badaniach wykorzystano dwa rodzaje informacji o poziomie 
zatrudnienia:

a) poziom zatrudnienia Nt na koniec okresu t obliczany na podstawie rejestro-
wanych stóp bezrobocia (SBt) i bezrobocia ogółem (BOt), (rNt według GUS);
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b) przeciętny roczny poziom zatrudnienia obliczony na podstawie informacji 
kwartalnych BAEL o zatrudnieniu: EMt = (EMt,I + EMt,II + EMt,III + EMt,IV)/4, 
(rEMt według BAEL).

Rozważmy obecnie związki występujące pomiędzy rocznymi stopami wzrostu 
PKB (rPKB) a rocznymi stopami wzrostu zatrudnienia rejestrowanego (rN) oraz 
wzrostu zatrudnienia w ujęciu BAEL (rEM) w latach 1996–2014, co przedstawiono 
na rysunku 1. 

Rysunek 1. Roczne stopy wzrostu PKB (rY) oraz zatrudnienia rejestrowanego (rN) oraz 
zatrudnienia w ujęciu BAEL (rEM) w Polsce w latach 1996–2014Wykres 1. Roczne stopy wzrostu PKB (rY) oraz zatrudnienia 

rejestrowanego (rN) oraz zatrudnienia w ujęciu BAEL (rEM) 
w Polsce w latach 1996-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z analizy rysunku 1 wynika, iż w rozpatrywanych latach 1996–2014:
a) tempo wzrostu PKB przewyższało tempo wzrostu zatrudnienia;
b) wzrostowi tempa wzrostu produktu towarzyszył wzrost tempa wzrostu za-

trudnienia, i odwrotnie – spadkowi tempa wzrostu produktu towarzyszył 
spadek tempa wzrostu zatrudnienia;

c) aby tempo wzrostu zatrudnienia było dodatnie, to tempo wzrostu produktu 
musi być odpowiednio wyższe. 

Na tym tle warto się zastanowić nad wzajemnymi związkami pomiędzy 
tempem wzrostu produktu a tempami wzrostu zatrudnienia i kapitału trwałego, co 
przedstawiono na rysunku 2. 

Z analizy rysunku 2 wynika, iż w rozważanych latach tempo wzrostu kapitału 
trwałego (rAK) na tle tempa wzrostu produktu (rY) oraz tempa wzrostu zatrudnie-
nia (rN) nie wykazywało istotnej zmienności. Z tych też względów sformułować 
możemy następujący wniosek: z uwagi na małą zmienność wykazaną przez kapitał 
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rzeczowy w analizowanych latach sformułowany w (3) model zapotrzebowania na 
pracę sprowadza się do następującej postaci:

          (4)

Rysunek 2. Roczne stopy wzrostu PKB (rY), przeciętnego poziomu kapitału trwałego 
(rAK) oraz stopy wzrostu zatrudnienia (rN) w Polsce w latach 1996–2012Wykres 2. Roczne stopy wzrostu PKB (rY), przeciętnego poziomu 

kapitału trwałego (rAK) o raz stopy wzrostu zatrudnienia (rN) 
w Polsce w latach 1996-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W tym kontekście sformułować można następujące szczegółowe pytanie pro-
blemowe (PPr): Czy zmiany jakościowe czynników produkcji uznać można za 
równomiernie następujące w czasie? Odpowiedź pozytywna na to pytanie ozna-
czałaby, że: 

.
Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, dokonano oszacowań zmodyfikowanej 

postaci modelu (4), wykorzystując średnie ruchome dziewięciookresowe, co zapisu-
jemy następująco:

     (5)
gdzie T = (I, II, III, …, X) są numerami podokresów obejmujących kolejnych 9 lat:

T = I: lata 1996–2004, [2004],
T = II: lata 1997–2005, [2005],
...................................................,
T = XI: lata 2006–2014, [2014].
Wykorzystując model (5), a tym samym model (4), formułujemy następujące 

mierniki zmian stopy wzrostu zatrudnienia: 
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A) Efekt oddziaływania stopy wzrostu produktu krajowego na stopę wzrostu 
zatrudnienia w podokresie T:

         
 (6.A)

Powiemy: w podokresie T z tytułu wzrostu PKB o 1 p.p. stopa wzrostu zatrud-
nienia wzrośnie o β(T) punktu procentowego.

B) Efekt oddziaływania zmian jakościowych czynników produkcji na stopę 
wzrostu zatrudnienia w podokresie T:

         (6.B)
Powiemy: w warunkach stałości PKB (rYt = 0) w podokresie T stopa wzrostu 

zatrudnienia będzie maleć z roku na rok o α(T) p.p.
C) Graniczna stopa wzrostu PKB (rYgrt) (odpowiedź na pytanie problemowe P):

             
 (6.C)

Powiemy: aby stopa wzrostu zatrudnienia w podokresie T była dodatnia, to 
stopa wzrostu PKB powinna być większa od granicznej stopy wzrostu PKB (rYgrLt). 
Zauważmy, że syntetyczną miarą zmian ocen parametrów strukturalnych modelu 
zapotrzebowania na pracę w warunkach aktualizowania informacji statystycznych 
są średnie ruchome oceny granicznej stopy wzrostu PKB (rYgrt). Wyniki oszacowań 
tej stopy na bazie danych z lat 1996–2014 przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Dziewięciookresowe średnie ruchome granicznych stóp wzrostu PKB  
wg rejestrowanego zatrudnienia (rYgrN) oraz wg BAEL (rYgrEM) w Polsce w latach 1995–2013Wykres 3. Dziewięciookresowe średnie ruchome granicznych stóp 

wzrostu PKB wg rejestrowanego zatrudnienia (rYgrN) oraz wg  BAEL 
(rYgrEM) w Polsce w latach 1995-2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Z analizy rysunku 3 wynika, że wraz z aktualizacją danych statystycznych gra-
niczne stopy wzrostu produktu krajowego dla obu wariantów pomiaru stopy wzrostu 
zatrudnienia wykazują wyraźny spadek. Przyczynę zmian granicznej stopy wzrostu 
PKB należy upatrywać w nierównomiernych zmianach stopy inwestycji brutto  
(rIt = It/Kt-1) oraz stopy deprecjacji kapitału rzeczowego (δt ≡ rDt = Dt/Kt-1). Sytuację 
tę przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4. Stopa inwestycji brutto (rI) oraz deprecjacji kapitału (rD) w Polsce  
w latach 1996–2011Wykres 4. Stopa inwestycji brutto (rI) oraz deprecjacji kapitału (rD) 

w Polsce w latach 1996-2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zauważmy, iż zarówno stopa deprecjacji, jak i stopa inwestycji brutto – wyka-
zując zmienność – stabilizują się wraz upływem lat na wyższym poziomie. Powinno 
to rzutować na stopień zużycia majątku produkcyjnego (DCK), co zostało przedsta-
wione na rysunku 5. 

Z analizy rysunku 5 wynika, że w latach 1996–2011 następował początkowo 
gwałtowny spadek stopy zużycia majątku produkcyjnego. Z drugiej strony możemy 
uznać, iż ustabilizowanie się stopy zużycia majątku produkcyjnego po roku 2004 na 
poziomie bliskim jej granicznemu poziomowi stanowić może przyczynę wyodręb-
nienia podokresów o zróżnicowanych poziomach granicznych stóp wzrosty PKB.
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Rysunek 5. Stopień zużycia majatku produkcyjnego – wartości rzeczywiste (DCK)  
i teoretuczne (FDCK) oraz graniczne (DCKgr) w Polsce w latach 1996–2011.  

Stan na koniec rokuWykres 5. Stopień zużycia majątku produkcyjnego - wartości rzeczywiste 
(DCK) i teoretyczne (FDCK) oraz graniczne (DCKgr) 
w Polsce w latach 1996-2011 . Stan na koniec roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

3. Wyniki oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli stóp wzrostu zatrudnienia

Wykorzystując sformułowane powyżej wnioski dotyczące wyodrębnienia pod-
okresów, zaproponowano następującą postać przyczynowo-skutkowego modelu stóp 
wzrostu zatrudnienia:

         (7)
gdzie:

.

Wyniki oszacowań powyższego modelu5 dla obu wariantów pomiaru stóp 
wzrostu zatrudnienia przedstawiają się następująco:

A) dla stóp wzrostu zatrudnienia wariantu rNt: 

5  Przedstawiony powyżej model stanowił podstawę do ujęcia go w postaci dynamicznej, która 
została oszacowana i zinterpretowana w artykule (Ossowski, 2010). Wykazano w nim, że aby zatrud-
nienie w Polsce wzrastało, to roczna stopa wzrostu produktu krajowego (rY) powinna była:

 – utrwalić się na poziomie przekraczającym 4,6% w latach 1996–2004,
 – utrwalić się na poziomie przekraczającym 2,6% po roku 2004 (por. Ossowski, 2010).

Podobne badania dotyczące Polski i krajów OECD na podstawie modelu statycznego przeprowadził 
A.B. Czyżewski (2002). Z kolei W. Seyfried (2005) wykorzystał model statyczny i dynamiczny do 
analizy zapotrzebowania na pracę w 10 największych stanach USA. Ponadto, nawiązując do prawa 
Okuna, zmodyfikował on model dynamiczny poprzez uzależnienie tempa wzrostu zatrudnienia od 
wzrostu luki produkcyjnej. 



378 Metody ilościowe w ekonoMii

            (8)

B) dla stóp wzrostu zatrudnienia wariantu rEMt: 

                          
 (9)

Wykorzystując powyższe wyniki oszacowań, w tabelach 1, 2 i 3 przedstawiono 
zdefiniowane w (6.A), (6.B) i (6.C) mierniki określające efekty oddziaływania stóp 
wzrostu PKB oraz zmian jakościowych w czynnikach produkcji na stopy wzrostu 
zatrudnienia w dwu wariantach ich pomiaru. 

Tabela 1. Oszacowane efekty oddziaływania stopy wzrostu PKB na stopę wzrostu 
zatrudnienia w dwu wariantach ich pomiaru w Polsce w latach 1996–2014

Podokresy T

T = A, B: 1996–2014 0,722 0,710

Źródło: obliczenia własne na podstawie modelu (8) i (9).

Powiemy: 
 – W latach 1996–2014 z tytułu przyrostu stopy wzrostu PKB o 1 p.p. stopa 

wzrostu zatrudnienia wzrastała o około 0,71–0,72 p.p.

Tabela 2. Oszacowane efekty oddziaływania zmian jakościowych czynników na stopę 
wzrostu zatrudnienia w dwu wariantach ich pomiaru w Polsce w latach 1996–2014

Podokresy T

T=A: 1996–2004 –3,37 –3,83

T=B: 2005–2014 –1,69 –1,32

Źródło: obliczenia własne na podstawie modelu (8) i (9).
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Powiemy, że z tytułu zmian jakościowych czynników produkcji:
 – w latach 1996–2004, w warunkach stałości PKB (rYt = 0), stopa wzrostu 

zatrudnienia malała przeciętnie z roku na rok o około 3,4–3,8 p.p.,
 – w latach 2005–2014, w warunkach stałości PKB (rYt = 0), stopa wzrostu 

zatrudnienia malała przeciętnie z roku na rok o około 1,3–1,7 p.p.

Tabela 3. Oszacowane graniczne stopy wzrostu PKB w dwu wariantach pomiaru stóp 
wzrostu zatrudnienia w Polsce w latach 1996–2014

Podokres T T
tgrNYr ˆ T

tgrEMYr ˆ

T=A: 1996–2004 4,66 5,38

T=B: 2005–2014 2,33 1,86

Źródło: obliczenia własne na podstawie modelu (8) i (9).

Powiemy, że aby zatrudnienie w Polsce wzrastało, to roczna stopa wzrostu 
produktu krajowego (rYt) powinna była się utrwalić:

 – na poziomie przekraczającym 4,7–5,4% w podokresie A obejmującym lata 
1996–2004, 

 – na poziomie przekraczającym 1,9–2,3% w podokresie B obejmującym lata 
2005–2014 roku. 

Powyższa sytuacja wskazuje, że pod względem tempa wzrostu PKB, przy 
którym następuje wzrost zatrudnienia, zbliżyliśmy się do ustabilizowanych gospo-
darek krajów wysoko rozwiniętych. Jak podaje A.B. Czyżewski (2002), tego rodzaju 
tempo w krajach EU-15 wynosiło około 2,75%. Natomiast w Stanach Zjednoczonych 
tempo to było dużo niższe, gdyż nie przekraczało 1%. Tym między innymi należy 
tłumaczyć, że w krajach wysoko rozwiniętych przy stosunkowo niskim tempie 
wzrostu PKB obserwowaliśmy ustabilizowany poziom stopy bezrobocia.

Podsumowanie

Udzielając odpowiedzi na postawione w części teoretycznej artykułu pytanie 
badawcze (PB) oraz związane z nim pytanie problemowe (PPr), stwierdziliśmy, że 
graniczne tempo wzrostu produktu krajowego w Polsce w latach 1995–2014 uległo 
skokowej zmianie. Wykorzystując procedury ekonometryczne, wyodrębniono dwa 
podokresy A i B. W podokresie A, obejmującym lata 1996–2004, aby zatrudnienie 



380 Metody ilościowe w ekonoMii

wzrastało, graniczne roczne tempo wzrostu produktu krajowego powinno było wy-
kraczać poza przedział 4,7–5,4%. W podokresie B, obejmującym lata 2005–2014, 
graniczne roczne tempo wzrostu produktu krajowego znacznie się obniżyło, jako że 
powinno było wykraczać poza przedział 1,9–2,3%.

Zastanawiając się nad przyczynami obniżenia się granicznych stóp wzrostu pro-
duktu krajowego w podokresie B w porównaniu z podokresem A, uznać możemy, że:

Po pierwsze, jest to wynik większej różnicy pomiędzy stopą inwestycji brutto 
(rIt) a stopą deprecjacji majątku produkcyjnego (rDt) w okresie pierwszym (A) w po-
równaniu z okresem drugim (B).

Po drugie, w pierwszym podokresie (A) w porównaniu z podokresem drugim 
(B) występowała większa dynamika odnawiania się środków trwałych (DCKt), czego 
wyrazem było stabilizowanie się stopy zużycia środków trwałych na niższym pozio-
mie w podokresie drugim (B). Gwałtowne odnawianie się majątku produkcyjnego 
w podokresie pierwszym (A) prowadziło do zwiększonej mocy wypierania pracy 
przez kapitał w tym podokresie w porównaniu z podokresem drugim (B).

Po trzecie, nie należy wykluczyć wpływu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
co jak należy sądzić, wiązało się ze wzrostem popytu globalnego, a ponadto korzy-
ściami zatrudnienia pracowników polskich przez zagraniczne firmy usługowe na 
terenie Polski (niższe płace w Polsce w relacji do płac unijnych przy porównywal-
nych kwalifikacjach pracowników).

Powyższa sytuacja wskazuje, że pod względem tempa wzrostu PKB, przy 
którym następuje wzrost zatrudnienia, gospodarka Polski w ostatnich latach zbliżyła 
się do gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. 
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ECONOMIC gROWTh aND LaBOR DEMaND – ThEORY aND REaLITY  
OF POLISh ECONOMY IN PERIOD 1995–2014

abstract

In the beginning of the theoretical part of the paper the macroeconomic concepts of the 
demand for labour in condition of technical progress and in process of changing the capital 
was presented. Then some assumptions for model describing the relationship between the 
rates of employment growth and the rates of GDP growth were formulated. In the empirical 
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part of the paper same selected estimated versions of the considered model for Polish economy 
were presented. In the process of estimation the yearly statistical data for period 1995–2014 
were applied. During the specification, estimation and verification processes were taking 
into account assumptions which were formulated for considering cause-effect relationship. 
As a result of this specification procedure two periods of time were separated. For them the 
effects of influence the capital growth and the technical progress into the employment rate of 
growth were not similar. Moreover, the limit GDP rates of growth for which the employment 
rate of growth was positive had been estimated. Limit rate for the period from 1996 to 2004 
was equal about to 4.7–5.4%. For the period from 2005 to 2014 this limit GDP rate of growth 
was smaller, equal about to 1.9–2.3%. The last result is similar to the level of this type of 
parameter which characterized majority of West European countries. 

Translated by Jerzy Czesław Ossowski 

Keywords: economic growth, labor demand, aggregate demand, rate of GDP growth, rate 
of labor growth

JEL Codes: C20, E23, E24, O47
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OBCIążENIa FINaNSOWE DOChODóW gOSPODaRSTW SłaBYCh 
EkONOMICZNIE1 W LaTaCh 2010–2012 W REgIONaCh ROLNICZYCh FaDN

Streszczenie

Problematyka obciążeń finansowych dotyczących gospodarstw rolnych wzbudza 
w ostatnich latach coraz większe emocje, co jest związane z propozycjami zmian zasad 
funkcjonowania systemu podatkowego i ubezpieczeniowego w rolnictwie. Stąd za główny 
cel badań przyjęto analizę struktury i wysokości obciążeń finansowych gospodarstw rolnych 
w kontekście ich wpływu na dochody rolników. Badaniami objęto indywidualne gospodar-
stwa rolne uznawane za słabe ekonomicznie, to jest o wielkości od 2 tys. do 25 tys. euro. 
Analiza dotyczyła okresu 2010–2012, a dane pozyskano z rachunkowości rolnej systemu 
Polski FADN. Wybrane do analizy gospodarstwa pogrupowano według lokalizacji w wyod-
rębnionych dla Polski 4 regionach rolniczych FADN. Z badań wynika, że w analizowanych 
gospodarstwach udział obciążeń finansowych w dochodach z gospodarstwa rolnego był 
większy niż w gospodarstwach silniejszych ekonomicznie. Przykładowo poziom obciążeń 
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1 Wielkość ekonomiczna gospodarstw rolnych jest jednym z kryteriów klasyfikacji gospodarstw 

rolnych wykorzystywanych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw. Określana jest sumą Standar-
dowych Produkcji uzyskanych ze wszystkich działalności rolniczych występujących w danym gospo-
darstwie rolnym i wyrażana jest bezpośrednio w euro. Przyjmując klasyfikację według wielkości eko-
nomicznej ES6, wydziela się 6 klas. Gospodarstwa pierwszej klasy sklasyfikowane jako bardzo małe 
(2–8 tys. euro) i klasy drugiej, tzw. małe (8–25 tys. euro) – na podstawie literatury przedmiotu – uznano 
za słabe ekonomicznie. Gospodarstwa te nie mają zdolności rozwojowych, nie uzyskują dochodu na 
poziomie parytetowym i w dłuższej perspektywie trwałość ich egzystencji stoi pod znakiem zapytania.
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podatkowych i parapodatkowych w gospodarstwach silnych ekonomicznie był bardzo niski 
i wynosił niespełna 2%, podczas gdy w jednostkach słabych ekonomicznie obciążenia te wy-
nosiły zwykle 6–8%. Z powyższego wynika, że obciążenia finansowe są niewspółmierne do 
wysokości dochodów generowanych przez gospodarstwa rolne o różnej sile ekonomicznej. 

Słowa kluczowe: gospodarstwa słabe ekonomicznie, regiony rolnicze FADN, obciążenia 
finansowe dochodu z gospodarstwa rolnego

Wstęp 

Obciążenia finansowe gospodarstw rolnych (podatkowe oraz parapodatkowe2) 
stanowią jeden z głównych nurtów dyskusji toczących się w różnych środowiskach 
zainteresowanych problematyką opodatkowania rolnictwa. Zagadnienie to wzbudza 
coraz większe emocje związane z próbą dokonania zmian w rolniczym systemie po-
datkowym i ubezpieczeniowym, bowiem obecny stan rzeczy dotyczący gospodarstw 
rolnych znacząco odbiega od rozwiązań obowiązujących w systemach powszech-
nych (np. ZUS). Stosowanie specjalnych zasad w rolniczym systemie podatkowo- 
-ubezpieczeniowym ma swoje źródło w teoriach podatkowych, a zwłaszcza w modelu 
interwencyjnym opartym na teorii J.M. Keynesa. Teoria ta daje możliwość inter-
wencji podatkowej państwa zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w celach 
prewencyjnych. Wybór tego modelu ma istotne znaczenie dla wysokości obciążeń 
finansowych indywidualnych gospodarstw rolnych. Najważniejszą częścią tego 
systemu są podatki (wśród nich m.in. podatek rolny, leśny, od działów specjalnych, 
od nieruchomości) oraz tak zwane opłaty parapodatkowe, przede wszystkim składki 
z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wyniki prowadzonych analiz oraz prezentowane 
w literaturze badania (Przygodzka, 2010; Goraj, Bocian, Osuch, Smolik, 2010; Forfa, 
2011) wskazują, że najwyższy udział (ok. 84%) w obciążeniach gospodarstw rolnych 
stanowi podatek rolny, a w dalszej kolejności składki na ubezpieczenia społeczne 
(ok. 11%). 

Celem artykułu była analiza struktury i wysokości obciążeń finansowych 
słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych pod kątem ich wpływu na dochody 
rolników. 

2  Podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne stanowią łącznie obciążenia finansowe gos-
podarstw rolnych.
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1. źródła danych i metodyka badań 

Przedmiotem analizy były indywidualne gospodarstwa rolne. W badaniach wy-
korzystano dane rachunkowości rolnej zgromadzone w ww. gospodarstwach i prze-
tworzone w systemie Polski FADN3. Gospodarstwa te wybrano do badań w sposób 
celowy. Analizą objęto jednostki uznawane za słabe ekonomicznie, to znaczy o wyra-
żonej w SO (ang. Standard Output, pol. Standardowa Produkcja) wielkości ekonomicz-
nej wynoszącej 2–25 tys. euro. W systemie FADN należały one do grupy gospodarstw 
bardzo małych (2–8 tys. euro) i małych (8–25 tys. euro). Przyjęto również założe-
nie, że w próbie badawczej znajdą się wyłącznie jednostki, które w latach 2010–2012 
nieprzerwanie uczestniczyły w badaniach ww. systemu. W rezultacie spośród około  
12 tys. gospodarstw FADN wybrano panel 2385 indywidualnych gospodarstw rolnych. 
Utworzenie panelu gospodarstw powtarzających się w badaniach w kilku kolejnych 
latach zwiększało szansę na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników. Następnym 
krokiem było wyłonienie z wyżej wspomnianej zbiorowości 4 grup gospodarstw róż-
niących się pod względem położenia w wyodrębnionych dla Polski regionach rolni-
czych FADN4.

W celu przedstawienia charakterystyk gospodarstw z wyodrębnionych grup 
określono ich wielkość ekonomiczną, powierzchnię użytków rolnych, wartość 
majątku i jego strukturę. Ustalono również wartość produkcji i koszty związane 
z działalnością rolniczą oraz opłacalność produkcji (będącą procentową relacją 
wartości produkcji ogółem do kosztów ogółem). Przedmiotem analizy był także 
poziom zrealizowanego w tych jednostkach dochodu z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego5 oraz stopień jego uzależnienia od wsparcia w postaci dopłat do działalności 
operacyjnej. 

3  System FADN – Farm Accountancy Data Network; Sieć Danych Rachunkowych z Gospo-
darstw Rolnych; Polski FADN – System Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gos-
podarstw Rolnych nadzorowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 

4  Dla potrzeb systemu Polski FADN obszar kraju podzielono na 4 regiony rolnicze FADN: 
Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze.

5  Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest kategorią wynikową FADN. Oblicza się go 
poprzez odjęcie od wartości produkcji gospodarstwa rolnego wartości zużycia pośredniego, amortyza-
cji i kosztu czynników zewnętrznych oraz dodanie salda dopłat i podatków dotyczących działalności 
operacyjnej gospodarstwa, jak też salda dopłat i podatków dotyczących działalności inwestycyjnej. 
Dochód ten odzwierciedla nadwyżkę ekonomiczną z działalności gospodarstwa. Nadwyżka ta to 
opłata za własne czynniki produkcji zaangażowane w działalności operacyjnej gospodarstwa, tzn. za 
pracę, ziemię i kapitał. 
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Aby osiągnąć założony cel badań, dokonano porównań w czasie wielkości i struk-
tury obciążeń finansowych gospodarstw rolnych w wybranych grupach gospodarstw. 
Zbadano również relację wielkości obciążeń finansowych w stosunku do dochodu 
z rodzinnego gospodarstwa rolnego pod kątem wpływu tych obciążeń na sytuację 
ekonomiczną gospodarstw. Do kategorii obciążeń finansowych gospodarstw rolnych 
zaliczono podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne rolników. Wśród podatków 
znalazły się główne rodzaje podatków obciążające gospodarstwa rolne i jednocześnie 
znajdujące się w bazie FADN, a mianowicie: podatek rolny, leśny, od nieruchomości 
oraz podatki pozostałe (drogowy i od budynków gospodarczych). W rachunku tym nie 
zostały ujęte dopłaty do podatków oraz podatek VAT i podatki osobiste rolnika. 

Wyniki badań przedstawiono dla kolejnych lat 2010–2012 w postaci zestawień 
tabelarycznych. Zastosowano zarówno analizę poziomą, porównując między sobą para-
metry charakteryzujące rozpatrywane grupy gospodarstw w danym roku, jak i pionową 
– porównując parametry obliczone dla 3 następujących po sobie lat. Jednak ze względu 
na celowy dobór próby badawczej wyniki tej analizy nie powinny być bezpośrednio 
utożsamiane z przeciętnymi rezultatami ogółu polskich gospodarstw indywidualnych 
o wielkości ekonomicznej wynoszącej 2–25 tys. euro. Mimo to można przyjąć, że wska-
zują one na istnienie pewnych zależności i tendencji odnoszących się do całej zbioro-
wości takich podmiotów.

2. Wyniki badań i dyskusja

Przeprowadzone badania wykazały, że w latach 2010–2012 w obrębie wydzie-
lonych dla Polski regionach rolniczych FADN najliczniejsza spośród rozpatrywanych 
grupa gospodarstw uznanych za słabe ekonomicznie wystąpiła w regionie Mazowsze 
i Podlasie. Składała się ona z 1101 indywidualnych gospodarstw rolnych i była  
1,9-krotnie liczniejsza niż grupa gospodarstw z regionu Wielkopolska i Śląsk. 
Ponadto przewyższała stanem liczbowym grupy z Małopolski i Pogórza oraz 
z Pomorza i Mazur odpowiednio 2,6- i 4,0-krotnie (tabela 1). Liczebność ta była kon-
sekwencją wyboru gospodarstw do badań w systemie Polski FADN, gdyż w porównaniu 
z innymi regionami w regionie Mazowsze i Podlasie zlokalizowana była największa 
liczba gospodarstw bardzo małych i małych ekonomicznie, czyli jednostek uznawanych 
za słabe ekonomicznie. 
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Tabela 1. Podstawowe informacje o badanych słabych ekonomicznie gospodarstwach rolnych 
regionów rolniczych FADN

Wyszczególnienie/regiony Pomorze i Mazury Wielkopolska i Śląsk

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Liczba badanych gospodarstw 276 586

Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw  
[tys. euro SO] 16,3 15,9 15,6 16,2 15,6 15,1

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych [ha] 16,28 16,12 16,06 12,48 12,39 12,52

w tym: dodzierżawionych [%] 14,2 13,4 13,8 11,0 10,9 11,0

Przeciętny stan aktywów ogółem [tys. zł] 448,8 456,2 457,6 473,7 479,2 485,0

w tym: trwałe [%] 91,5 90,6 90,8 91,2 90,6 89,9

Średni udział kapitału własnego w pasywach ogółem [%] 97,6 97,8 97,9 98,3 98,5 98,4

Wyszczególnienie/regiony Mazowsze i Podlasie Małopolska i Pogórze

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Liczba badanych gospodarstw 1101 422

Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstw  
[tys. euro SO] 15,9 15,5 15,0 14,6 14,4 14,2

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych [ha] 12,42 12,49 12,53 9,42 9,43 9,41

w tym: dodzierżawionych [%] 15,8 15,7 16,1 25,6 25,6 26,2

Przeciętny stan aktywów ogółem [tys. zł] 398,6 409,8 413,0 368,4 382,2 383,2

w tym: trwałe [%] 90,0 89,0 88,8 90,0 88,4 88,1

Średni udział kapitału własnego w pasywach ogółem [%] 98,0 98,0 98,1 97,7 97,3 97,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN.

Średnia wielkość ekonomiczna pogrupowanych regionalnie gospodarstw była 
dość zbliżona i wynosiła od 14,2 tys. euro w regionie Małopolska i Pogórze w 2012 
roku do 16,3 tys. euro w przypadku jednostek z regionu Pomorze i Mazury w 2010 
roku. Cecha ta była skutkiem celowego doboru gospodarstw do badań. Obiekty 
z omawianych grup różniły się jednak znacznie bardziej pod względem powierzch-
ni użytków rolnych (UR) i udziału w nich gruntów dodzierżawionych, a także pod 
względem wartości aktywów. Z badań wynika, że gospodarstwa największe obsza-
rowo znajdowały się w regionie Pomorze i Mazury. W omawianych latach średnia 
powierzchnia ich UR wynosiła ponad 16 ha, a udział użytków dodzierżawionych za-
wierał się w przedziale 13–14%. Stwierdzono również, że chociaż w gospodarstwach 
z regionów Wielkopolska i Śląsk oraz Mazowsze i Podlasie średnia powierzchnia 
UR była względem siebie dość podobna i wynosiła w rozpatrywanym okresie około  
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12,5 ha, to gospodarstwa z Wielkopolski i Śląska cechowały się najmniejszym udzia-
łem ziemi dodzierżawionej, wynoszącym w przybliżeniu 11%. 

Najmniejszym areałem UR, wynoszącym średnio niespełna 9,5 ha, a przy tym 
największym w nich udziałem gruntów dodzierżawionych – około 26%, charakteryzo-
wały się obiekty zlokalizowane w regionie Małopolska i Pogórze. Z obliczeń wynika, 
że gospodarstwa te były o około 42% mniejsze obszarowo niż jednostki z Pomorza 
i Mazur, zaś udział UR dodzierżawionych był w nich około 2,3-krotnie większy niż 
w gospodarstwach z Wielkopolski i Śląska. 

Analizując średnią wartość aktywów ogółem gospodarstw z rozpatrywa-
nych grup, stwierdzono, że w zależności od regionu i roku badań wahała się ona  
od 368,4 tys. zł do 485,0 tys. zł, przy czym najniższą stwierdzono w Małopolsce 
i Pogórzu w 2010 roku, a najwyższą – w regionie Wielkopolska i Śląsk w 2012 
roku. Co więcej, we wszystkich tych grupach zwiększała się ona z roku na rok. 
Cechą wspólną gospodarstw z wszystkich ww. grup była dominacja aktywów trwa-
łych w majątku gospodarstw, co oznacza zbyt wysokie nasycenie ziemi kapitałem. 
Niekorzystna struktura aktywów w połączeniu z przewidywanym w najbliższych 
latach wzrostem kapitałochłonności produkcji może zaś – w niedalekiej przyszłości 
– doprowadzić do znacznego spadku konkurencyjności tych gospodarstw. Zwłaszcza 
że posiadacze omawianych jednostek prawdopodobnie nie byli skłonni do przepro-
wadzania ich modernizacji i restrukturyzacji, rzadko bowiem korzystali z kredytów, 
o czym świadczy dominujący udział kapitału własnego w pasywach ogółem. 

Jak było wcześniej nadmienione, analizowane w opracowaniu gospodarstwa 
rolne należały do zbiorowości gospodarstw towarowych znajdujących się w polu 
obserwacji Polskiego FADN. Ważna była w związku z tym uzyskiwana w tych 
jednostkach wartość produkcji, gdyż to na jej podstawie klasyfikowano gospodar-
stwa do badań w systemie FADN. Przeprowadzona na potrzeby tego opracowania 
analiza wykazała, że spośród rozpatrywanych grup gospodarstw najniższą wartością 
produkcji (ogółem) cechowała się zbiorowość zlokalizowana w regionie Pomorze 
i Mazury, a najwyższą – gospodarstwa położone w Wielkopolsce i Śląsku (tabela 2).  
W zależności od regionu i roku badań wartość ta zawierała się w przedziale 
46 854–68 652 zł, a przy tym w każdej z wyodrębnionych grup gospodarstw zwięk-
szała się z roku na rok. Warto też zauważyć, że w strukturze wartości produkcji 
gospodarstw wszystkich tych grup przeważała produkcja roślinna. 
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Tabela 2. Wartość produkcji, koszty i dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego według 
regionów rolniczych FADN (wielkości średnie)

Wyszczególnienie/regiony Pomorze i Mazury Wielkopolska i Śląsk

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Liczba badanych gospodarstw 276 586

Wartość produkcji ogółem [zł] 46 854 50 989 58 061 57 284 62 555 68 652

Koszty ogółem według metodyki FADN [zł]6 43 490 47 418 49 699 48 348 52 129 55 457
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego [zł] 22 739 25 006 27 331 23 152 25 026 26 902
Udział dopłat do działalności operacyjnej 
w dochodzie z gospodarstwa [zł] 92,6 91,7 76,1 66,6 63,3 56,4

Wskaźnik opłacalności produkcji [%] 107,7 107,5 116,8 118,5 120,0 123,8

Wyszczególnienie/regiony Mazowsze i Podlasie Małopolska i Pogórze

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Liczba badanych gospodarstw 1101 422
Wartość produkcji ogółem [zł] 50 573 58 348 58 799 54 974 64 987 67 514
Koszty ogółem według metodyki FADN [zł] 41 793 47 549 48 435 45 336 50 080 52 211
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego [zł] 24 115 26 885 26 021 21 559 27 223 26 623
Udział dopłat do działalności operacyjnej 
w dochodzie z gospodarstwa [zł] 67,0 63,2 64,2 60,5 49,0 46,8

Wskaźnik opłacalności produkcji [%] 121,0 122,7 121,4 121,3 129,8 129,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN.

Przeprowadzone badania wykazały także, że w porównaniu z uzyskaną w tych 
gospodarstwach wartością produkcji ponoszono w nich wyjątkowo wysokie koszty 
(ogółem). W rezultacie wskaźnik opłacalności produkcji, będący procentową relacją 
wartości produkcji do poniesionych kosztów, kształtował się w tych gospodarstwach 
niezbyt korzystnie. W zależności od regionu i roku badań przyjmował on poziom 
108–130%, przy czym niższe wartości tego wskaźnika odnotowano w grupie gospo-
darstw z regionu Pomorze i Mazury, a najwyższe – w gospodarstwach z Małopolski 
i Pogórza, co oznacza, że ich produkcja – mierzona tym wskaźnikiem – była naj-
efektywniejsza. Najbardziej miarodajnym miernikiem wyników ekonomicznych 
produkcji rozpatrywanych jednostek jest jednak dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego. Skrajne jego wartości zawarte były w przedziale od 21 559 zł w przypad-
ku gospodarstw z regionu Małopolska i Pogórze w 2010 roku do 27 331 zł w go-
spodarstwach z Pomorza i Mazur w 2012 roku. Byłyby one wielokrotnie niższy, 

6  Zgodnie z metodyką FADN w skład kosztów ogółem wchodzą koszty bezpośrednie, koszty 
ogólnogospodarcze, amortyzacja i koszt czynników zewnętrznych, nie wchodzą natomiast podatki 
dotyczące działalności operacyjnej i inwestycyjnej gospodarstwa.
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gdyby omawiane gospodarstwa nie otrzymały dotacji do działalności operacyjnej. 
Jak wynika z tabeli 2, przeciętny najwyższy udział tych dotacji w dochodzie z go-
spodarstwa odnotowano w regionie Pomorze i Mazury, najniższy zaś – w regionie 
Małopolska i Pogórze. Wynika z tego, że rolnicy z Małopolski i Pogórza w porów-
naniu z producentami z innych regionów w największym stopniu zawdzięczali swoje 
dochody pracy własnych rąk i własnym umiejętnościom zarządczym, a nie dopłatom 
w ramach WPR7. Tym bardziej że dysponowali oni najmniejszą powierzchnią UR 
i majątkiem o najniższej wartości. 

Badania struktury obciążeń finansowych gospodarstw rolnych wykazały, że 
największy udział w obciążeniach budżetu indywidualnych gospodarstw rolnych 
ma podatek rolny (tabela 3). 

Tabela 3. Struktura obciążeń finansowych słabych ekonomicznie gospodarstw rolnych 
w regionach FADN oraz wielkości średnie w Polsce w latach 2010–2012 [%]

Wyszczególnienie/regiony Pomorze i Mazury Wielkopolska i Śląsk

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Podatek rolny 89,4 86,7 87,2 80,8 79,8 80,3

Podatek leśny 2,9 2,7 1,9 0,9 1,0 0,7

Podatek od nieruchomości 0,6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3

Pozostałe podatki 0,6 0,8 0,6 0,2 0,6 0,7

Składki na ubezpieczenia społeczne 6,5 9,4 9,7 17,6 18,4 18,0

Wyszczególnienie/regiony Mazowsze i Podlasie Małopolska i Pogórze

Podatek rolny 87,9 88,1 89,7 78,2 78,1 78,5

Podatek leśny 4,9 5,10 4,3 3,7 3,6 3,0

Podatek od nieruchomości 0,4 0,6 0,2 1,1 1,0 0,7

Pozostałe podatki 0,8 0,9 0,6 4,3 2,1 1,7

Składki na ubezpieczenia społeczne 5,8 5,3 5,1 12,6 15,1 16,0

Polska

Rok 2010 2011 2012

Podatek rolny 84,6 83,9 84,7

Podatek leśny 3,3 3,3 2,5

Podatek od nieruchomości 0,6 0,6 0,4

Pozostałe podatki 1,1 1,0 0,8

Składki na ubezpieczenia społeczne 10,4 11,3 11,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN.

7  WPR – Wspólna Polityka Rolna.
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Obciążenie to w analizowanych gospodarstwach stanowiło w badanym okresie 
84–85% płaconych przez rolników podatków i parapodatków (ogółem). Drugim co 
do wielkości obciążeniem gospodarstw rolnych były składki odprowadzane na ubez-
pieczenia społeczne gospodarstw, które stanowiły 10–12% ogółu obciążeń tych pod-
miotów. Najbardziej obciążone podatkiem rolnym były gospodarstwa reprezentujące 
regiony Pomorze i Mazury oraz Mazowsze i Podlasie. Badania struktury obciążeń 
finansowych gospodarstw wykazały również bardzo zróżnicowany udział składek 
na ubezpieczenia społeczne w poszczególnych regionach Polski. I tak w zależno-
ści od roku badań udział tych składek wahał się od 5–10% w regionach Pomorze 
i Mazury oraz Mazowsze i Podlasie do 13–18% w regionach Wielkopolska i Śląsk 
oraz Małopolska i Pogórze. Tak duże różnice mogły być skutkiem nieubezpiecza-
nia się znacznej grupy badanych gospodarstw, głównie w regionach Mazowsze 
i Podlasie oraz Pomorze i Mazury. Brak ubezpieczenia w KRUS mógł zaś wynikać 
z podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej na umowy o pracę/zlecenie, które do 
końca roku 2014 wykluczały rolników z KRUS.

Najwyższe obciążenie dochodów słabych ekonomicznie rodzinnych gospo-
darstw rolnych z tytułu podatków i parapodatków odnotowano w jednostkach 
z regionu Pomorze i Mazury (tabela 4). Przeciętna wartość badanej relacji w analizo-
wanym okresie wyniosła 6,8%. Najniższy wynik relacji wystąpił w gospodarstwach 
regionu Małopolska i Pogórze i wyniósł 5,2% (podczas gdy w gospodarstwach 
ekonomicznie silnych wynosił zwykle niespełna 2%). W pozostałych regionach 
wskaźnik ten był podobny jak w regionie Małopolska i Pogórze i ukształtował się 
na poziomie 5,4%. To niewielkie zróżnicowanie obciążeń w badanych regionach 
wynika z faktu, iż relacja ta kształtowana jest nie tylko przez wysokość osiąganych 
dochodów (w analizowanych latach średni dochód był porównywalny w badanych 
gospodarstwach), ale też przez wysokość odprowadzanego podatku rolnego (bowiem 
on zajmuje najważniejsze miejsce w strukturze obciążeń). Podatek ten kształtowany 
jest natomiast przez liczbę hektarów przeliczeniowych przypadających na gospo-
darstwo, do ustalania których służą współczynniki przeliczeniowe uwzględniające 
klasy jakościowe oraz okręgi podatkowe. Współczynniki te są bardzo zróżnicowa-
ne, a różnice między nimi są nawet 39-krotne. Należy wspomnieć, że zwolnione 
z podatku rolnego są również grunty klasy V i VI. 
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Tabela 4. Średnie udziały obciążeń finansowych w dochodach słabych ekonomicznie 
gospodarstw rolnych w regionach FADN w latach 2010–2012 [%]

Wyszczególnienie/regiony Pomorze i Mazury Wielkopolska i Śląsk

Rok 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Udział w dochodach:

obciążeń ogółem 5,9 7,1 7,4 5,6 5,9 7,8

podatku rolnego 5,4 6,3 6,7 4,9 5,2 6,5

ubezpieczeń 0,2 0,9 0,4 0,6 0,8 0,9

Wyszczególnienie/regiony Mazowsze i Podlasie Małopolska i Pogórze

Udział w dochodach:

obciążeń ogółem 6,2 4,0 5,9 5,7 3,9 5,9

podatku rolnego 5,3 3,4 5,1 5,0 3,3 5,1

ubezpieczeń 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN.

Wiele prezentowanych w literaturze wyników badań wskazuje na brak ko-
relacji dochodu z rodzinnego gospodarstw rolnego z wysokością podatku rolnego 
(Goraj, Neneman, Zagórski, 2014; Duczkowska-Małysz, 2005; Przygodzka, 2006; 
Mądra, 2009; Kulawik, Majewski, Pawłowska-Tyszko, Wąs, Wieliczko, 2014). 
Przeprowadzona analiza wykazała dwie prawidłowości. Po pierwsze, w słabych 
ekonomicznie gospodarstwach rolnych obciążenia finansowe (w tym podatek rolny) 
zmieniały się wyraźnie w poszczególnych latach okresu 2010–2012 (tabela 5), co 
uwarunkowane było głównie zmianą ceny żyta, która kształtuje wysokość podatku 
rolnego w danym roku. Najsilniej gospodarstwa te były obciążone w roku 2012, 
w którym wyraźnie wzrosła stawka podatku rolnego. Powiązanie stawki podatku 
rolnego z ceną żyta nie ma obecnie żadnego uzasadnienia, zważywszy na fakt, że 
uprawa żyta staje się działalnością coraz bardziej marginalną. Co więcej, cena żyta 
nie jest powiązana z uzyskiwanymi dochodami. Ponadto, jak wykazały badania, 
cechuje ją bardzo duża zmienność, co wpływa na niestabilną relację podatku do 
dochodu. Brak powiązania podatku rolnego z dochodem z gospodarstwa powoduje, 
że udział podatku w dochodzie analizowanych gospodarstw stanowił w 2010 roku 
około 2/3 udziału z roku 2012. Drugą istotną prawidłowością (poza zmiennością cen), 
którą wykazały przeprowadzone badania, jest fakt, iż względne obciążenia podatko-
we gospodarstw uzyskujących niskie dochody są wyraźnie wyższe niż gospodarstw 
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generujących stosunkowo wysokie dochody. Gdyby w dochodzie z gospodarstwa 
rolnego pominięte zostały dopłaty bezpośrednie, to różnice te byłyby jeszcze większe. 
To wskazuje na regresywny charakter podatku rolnego w gospodarstwach słabych 
ekonomicznie.

Tabela 5. Średnie udziały obciążeń finansowych (w tym podatku rolnego) w dochodach 
gospodarstw rolnych według grup dochodowych w regionach FADN w latach 2010–2012 [%]

Region Rok
Udział obciążeń finansowych (w tym podatku rolnego) [%]  

w grupach dochodowych [zł]

0–4999 5000–9999 10000–29999 30000–49999 powyżej 50000

Pomorze  
i Mazury

2010 26,4 (23,3) 7,6 (7,2) 4,6 (4,3) 3,0 (2,6) 2,7 (2,1)

2011 29,2 (26,4) 11,3 (9,7) 5,3 (4,6) 2,9 (2,6) 1,9 (1,6)

2012 31,4 (29,9) 13,6 (13,2) 6,3 (5,6) 4,5 (3,9) 4,0 (3,3)

Wielkopolska 
i Śląsk

2010 32,8 (31,1) 5,8 (4,7) 3,4 (2,9) 2,6 (2,3) 2,9 (1,7)

2011 35,9 (34,3) 9,0 (7,3) 4,1 (3,3) 2,5 (2,2) 2,9 (2,3)

2012 38,9 (24,7) 10,1 (9,5) 5,7 (4,9) 4,5 (3,6) 5,7 (3,7)

Mazowsze  
i Podlasie

2010 18,7 (13,9) 6,7 (4,9) 2,7 (2,2) 1,9 (1,5) 0,9 (0,8)

2011 19,6 (17,6) 7,0 (6,2) 2,5 (2,1) 1,7 (1,3) 1,1 (0,8)

2012 22,3 (20,4) 8,2 (6,9) 3,8 (3,1) 2,5 (1,9) 1,6 (1,1)

Małopolska  
i Pogórze

2010 13,9 (11,8) 7,1 (5,2) 2,6 (2,2) 1,7 (1,4) 1,2 (0,9)

2011 19,6 (17,6) 6,8 (5,9) 2,5 (2,1) 1,6 (1,3) 1,1 (0,8)

2012 23,7 (22,8) 8,0 (6,9) 3,8 (3,0) 2,5 (1,9) 1,9 (1,1)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych systemu Polski FADN.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Struktura obciążeń finansowych w gospodarstwach słabych ekonomicznie 

kształtowana była głównie przez podatek rolny, który stanowił 84–85% 
wszystkich analizowanych obciążeń badanych podmiotów, a w dalszej ko-
lejności przez składki na ubezpieczenia społeczne, które stanowiły 10–12% 
tych obciążeń, 

2. Zróżnicowanie regionalne ma nieznaczny wpływ na udział obciążeń finan-
sowych w dochodach gospodarstw. Różnica pomiędzy najniższą a najwyż-



394 Metody ilościowe w ekonoMii

szą wartością tej relacji wynosiła 1,6 p.p. Może ona wynikać ze sposobu 
naliczania hektarów przeliczeniowych.

3. Obciążenia finansowe gospodarstw nie są powiązane z możliwościami 
finansowymi gospodarstw. Niskie obciążenia finansowe podmiotów osią-
gających wyższe dochody potwierdzają niewielkie ich znaczenie w ich 
funkcjonowaniu, co w przypadku jednostek uzyskujących niskie dochody 
może wyraźnie zaburzyć ich stabilność finansową (zważywszy na fakt, 
iż dochód w większości badanych gospodarstw jest kształtowany głównie 
przez dotacje).

4. Znaczenie obciążeń finansowych w badanych gospodarstwach maleje wraz 
ze wzrostem ich dochodów.
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FINaNCIaL BuRDENS OF INCOME IN ECONOMICaLLY WEak FaRMS  
IN YEaRS 2010–2012 IN agRICuLTuRaL REgIONS OF FaDN

abstract

The issue of the financial burdens on farms raises more and more emotions in recent 
years, which is associated with proposals for changes in the rules of the tax and insurance 
system in agriculture. Thus, as the main goal of the research was adopted analysis of the 
structure and the amount of the financial burdens of farms in terms of their impact on 
farmers’ income. The study was prepared on data base of individual farms considered to 
be economically weak, ie. the size of 2–25 thousand euro. The analysis covered 2010–2012 
period, and the data was obtained from the agricultural accounting system – Polski FADN. 
Selected for the analysis farms was grouped by location in four separated for Poland agri-
cultural regions of FADN. The research shows that in analyzed farms share of the financial 
burdens in income from farm was higher than in economically stronger farms. For example, 
the level of taxes and parataxes in economically strong farms was very low and amounted 
to less than 2%, while in weaker farms these usually amounted 6–8%. It follows that the 
financial burdens are disproportionate to the amount of income generated by farms with 
different economic strength. 

Translated by Joanna Pawłowska-Tyszko and Irena Augustyńska-Grzymek

Keywords: economically weak farms, agricultural regions of FADN, financial burdens  
of income from farm
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.
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Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 

* E-mail: had@zie.pg.gda.pl

DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-01

Studia i Prace WNEiZ US
nr 44/2 2016
Studia i Prace WNEiZ US
nr 45/2 2016

Hanna G. Adamkiewicz*

Politechnika Gdańska

TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 

* E-mail: had@zie.pg.gda.pl

DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-01

Studia i Prace WNEiZ US
nr 44/2 2016

Robert Pietrzykowski*
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

aNaLIZa ZMIaN WSPaRCIa FINaNSOWEgO WSPóLNEj POLITYkI ROLNEj  
W LaTaCh 1973–2014

Streszczenie

Celem opracowania było określenie dynamiki zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez 
analizę oddziaływania dopłat i zmiany dochodów w polskim sektorze rolnym i wybranych 
państwach Unii Europejskiej w latach 1973–2014. W artykule podjęto również próbę mo-
delowania związku pomiędzy dochodem a wielkością dopłat. W analizach wykorzystano 
dane uzyskane z Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. W pracy wykorzystano funkcję 
logistyczą.

Słowa kluczowe: funkcja logistyczna, krzywa wzrostu, dopłaty Unii Europejskiej, RER

Wstęp

Obecny stan polskiego rolnictwa jest efektem wieloletnich działań prowadzonych 
w celu wyrównaniu dysproporcji rozwojowych. Działania prowadzone w tym wzglę-
dzie przez Unię Europejską miały dzięki funduszom strukturalnym zapewnić słabiej 
rozwiniętym państwom członkowskim pomoc, która w konsekwencji służyła do 
zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy 
poszczególnymi regionami kraju. Poziom dysproporcji mierzy się na poziomie ekono-
micznym, społecznym i przestrzennym (Churski, 2008, s. 155). Zmiany jakie zachodzą 
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na polskiej wsi od roku 2004 czyli wstąpienia Polski do Unii Europejskiej są konse-
kwencją wdrażania działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Obszary wiejskie, 
a przede wszystkim gospodarstwa rolne otrzymały ponad połowę wszystkich środków 
pomocowych, które uzyskaliśmy, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

Efekty działania Wspólnej Polityki Rolnej na obszarach wiejskich można po-
dzielić ze względu na kierunki działań i ich wdrażanie. Do podstawowych działań 
należy zaliczyć inwestycje w gospodarstwach rolnych, ich dostosowanie do stan-
dardów unijnych oraz rozwój infrastruktury rolniczej. Inna grupa działań dotyczyła 
oddziaływania na strukturę demograficzną poprzez renty strukturalne i program 
„Młody Rolnik”. Oddzielnym zagadnieniem było działanie w kierunku poprawy 
jakości i gospodarowania ziemią poprzez programy rolno-środowiskowe, dopłaty 
do ONW i inne. Niewątpliwie ważnym działaniem było wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych i różnicowanie działalności rolniczej w celu poprawy sytuacji 
dochodowo-ekonomicznej gospodarstw rolnych. Oddziaływanie poprzez Wspólną 
Politykę Rolną uwzględniało również poprawę jakości życia na wsi i przetwórstwa 
rolnego oraz przedsiębiorczości (Biczykowski, 2013, s. 94). 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, za jakie niewątpliwie można uznać gospo-
darstwo rolne, najważniejszym zagadnieniem jest sytuacja dochodowa, w jakiej się 
ono znajduje. Uzyskanie dochodu w gospodarstwie rolnym związane jest z dużym 
ryzykiem i zależy od wielu czynników, do których należy zaliczyć: zmienne warunki 
pogodowe, kształtowanie się popytu na produkty rolnicze przez koniunkturę na rynku 
krajowym i zagranicznym, ceny surowców wykorzystywanych w procesie produk-
cji, dostępne zasoby produkcyjne, to znaczy kapitał, ziemię i pracę. Wymienione 
czynniki mają za zadanie podkreślić wagę, z jaką należy podejść do zagadnienia 
związanego z kształtowaniem dochodów w sektorze rolniczym, oraz uzmysłowić, że 
obserwacja zmian w poziomie dochodu pozwala na stwierdzenie, iż są one skutkiem 
i przyczyną wielu zjawisk zachodzących w rolnictwie (Gorzelak, 1990). Wstąpienie 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i objęcie polskiego rolnictwa Wspólną 
Polityką Rolną spowodowało wzrost dochodów gospodarstw poprzez wprowadzenie 
systemu płatności bezpośrednich. Jednak jak widać na przykładzie państw „starej” 
Unii Europejskiej, system płatności bezpośrednich nie powoduje wzrostu dochodu 
gospodarstw rolniczych w nieskończoność.

Celem artykułu było zatem określenie dynamiki zmian Wspólnej Polityki 
Rolnej poprzez analizę oddziaływania dopłat i zmiany dochodów w polskim sekto-
rze rolnym i wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 1973–2014. Podjęto 
również próbę modelowania związku pomiędzy dochodem a wielkością dopłat.
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1. Charakterystyka danych

W rozpatrywanym zagadnieniu analizowano dochód rolniczy „przedsiębior-
cy rolnego”, który stanowi wynikową pozycję kategorii ekonomicznej Rachunków 
Ekonomicznych dla Rolnictwa1. Dochód ten jest ustalany dla sektora rolnego na 
podstawie rachunków makroekonomicznych i stanowi wynagrodzenie zastosowa-
nych czynników produkcji w działalności rolniczej. Wybrana kategoria dochodu 
w krajach, w których dominują gospodarstwa indywidualne, stanowi faktyczne wy-
nagrodzenie za przedsiębiorczość rolnika i jego rodziny, a poza tym jest również 
gratyfikacją za zaangażowanie w działalność rolniczą oraz ewentualny zysk z tytułu 
zainwestowanych środków. Poprzez wyrażenie kategorii dochodu w RER w cenach 
bazowych i w cenach producenta możliwa jest także na jej podstawie analiza wpływu 
Wspólnej Polityki Rolnej na dochód sektora rolnego.

Dopłaty unijne w prowadzonych badaniach obejmowały zarówno dopłaty do 
produkcji, jak i pozostałe subwencje. Pozostałe subwencje rozumiano jako dopłaty 
niezwiązane z bieżącą produkcją. Obejmowały one: dopłaty do kredytów, do postępu 
biologicznego, do ochrony roślin, do rolnictwa ekologicznego, do wsparcia przedsię-
wzięć rolno-środowiskowych, do wsparcia gospodarstw niskotowarowych, a także 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej. Poza tym do pozostałych subwencji zaliczono też dopłaty 
z tytułu wypłat rekompensat za zrzekanie się kwot mlecznych, dopłaty do mate-
riału siewnego oraz płatności historyczne niezwiązane z bieżącą produkcją (Buks, 
Pietrzykowski, 2015). Wartości dopłat oraz dochody przedstawiono w mln euro 
w celu uzyskania możliwości porównania państw Unii Europejskiej. Na rysunku 1 
zaprezentowano kształtowanie się zmian dochodu „przedsiębiorcy rolnego” w Polsce 
w latach 1999–2014. Zmiany przedstawiono w procentach w stosunku do roku po-
przedzającego. Jak można zauważyć, największy przyrost dochodu „przedsiębiorcy 
rolnego” uzyskano w roku 2004. Poza tym w większości przypadków zaobserwo-
wano wzrost dochodu „przedsiębiorcy rolnego” w stosunku do roku poprzedniego 
(wartości powyżej linii bazowej poprowadzonej na poziomie 1,00). 

1  Wyniki Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa dostępne są na stronie Eurostat (http://
ec.europa.eu/eurostat/data/database).
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Rysunek 1. Dynamika dochodu „przedsiębiorcy rolnego” w Polsce w latach 1998–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

W sposób analogiczny przedstawiono zmiany w dochodu „przedsiębiorcy 
rolnego” dla Francji (rysunek 2). Zauważmy, że zmiany w tym przypadku nie są aż tak 
duże jak w Polsce. Większe zróżnicowanie w dochodach występuje w okresie od 2008 
do 2014 roku. We wcześniejszym okresie dynamika dochodów jest bardziej stabilna.

Rysunek 2. Kształtowanie dochodu „przedsiębiorcy rolnego” we Francji  
w latach 1974–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.
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2. Metodyka badań

Wiele procesów ekonomicznych charakteryzuje się tendencją wzrostową 
o zmiennym natężeniu, od słabego tempa wzrostu poprzez duże przyśpieszenie, 
które osiąga pewien punkt kulminacyjny. Taki charakter zmian w czasie można 
opisywać funkcją typu sigmoidalnego (krzywą typu S). Ten rodzaj funkcji określany 
jest mianem funkcji logistycznej. Jej postać uogólniona, która pozwala na bardziej 
elastyczne opisywanie kształtowania się zjawisk, nazywana jest krzywą Richarda 
(Richards, 1959, Lei, Zhang, 2004):

             (1)

gdzie:
 – dolna asymptota,
 – górna asymptota,
 – tempo wzrostu,
 – parametr jest związany z wartością ,
 – parametr wzrostu, przy którym występuje maksymalna asymptota,
 – parametr zwykle przyjmujący wartość 1.

Funkcja logistyczna może służyć do wyznaczenia prognozy dla wartości, które 
przewidujemy, że nie przekroczą poziomu nasycenia. Można ją zapisać w postaci:

       
 (2)

gdzie: 

 – wielkość badanej cechy,
t – czas,

 – parametry funkcji.
Kolejną funkcją, która należy do rodziny funkcji logistycznych, jest krzywa 

Gompertza. Funkcja Gompertza (Seber, Wild, 1989) pozwala określić, co się stanie 
po osiągnięciu poziomu nasycenia. Jedną z możliwych postaci tej funkcji jest:

          
 (3)

Parametry funkcji (3) są takie same jak we wzorze (2).
W przypadku krzywej Gompertza wartości parametrów  mają różny 

wpływ na kształt funkcji. Wartość parametru
 

 wpływa na zakres zmienności 
zmiennej objaśnianej (określa on granicę górnej asymptoty funkcji). Parametr

 
 

odpowiada wyłącznie za przesunięcie funkcji względem osi X oraz punkt przegięcia. 
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Ostatni parametr krzywej Gompertza –  – mierzy spłaszczenie funkcji, czyli im 
większa jest wartość tego parametru, tym szybsza zbieżność do asymptoty pozio-
mej. Każdy z parametrów funkcji Gompertza ma swoją interpretację. Postać funkcji 
ułatwia wstępny wybór parametrów w procedurze symulacyjnej. Podobne własno-
ści mamy w przypadku funkcji logistycznej, której funkcja Gompertza jest pewną 
modyfikacją. Można to zauważyć po obliczeniu pierwszej pochodnej dla funkcji 
określonej wzorem (2):

    
 (4)

Ze wzoru (4) wynika, że iloraz  jest współczynnikiem proporcjonalno-
ści tempa wzrostu zjawiska, y – można określić jako czynnik rozpędu, a różnica 

 jest czynnikiem hamowania. Model trendu logistycznego będzie dobrze 
opisywał procesy, które charakteryzują się niską wartością na początku, szybkim 
wzrostem w środku oraz wysyceniem w końcowej fazie. W przypadku występo-
wania fazy schyłkowej funkcja logistyczna nie będzie dobrze opisywać przebiegu 
zjawiska i to można uznać za jej wadę. 

3. Wyniki badań

Analizę prowadzono dwutorowo – jedna część dotyczyła Polski i obejmowała 
lata 1998–2014, a druga obejmowała wybrane państwa Unii Europejskiej w latach 
1973–2014. Zakres czasowy analiz dla danego państwa był wybierany ze względu 
na dostępność danych w Eurostacie. Dla wszystkich badanych państw obserwowa-
no dużą zmienność dynamiki przychodów „przedsiębiorcy rolnego”. Ze względu 
na ograniczoną objętość opracowania zaprezentowano tylko wyniki dla Polski oraz 
Francji jako przedstawiciela „starej” Unii Europejskiej. Znaczne zróżnicowanie 
dochodów „przedsiębiorcy rolnego” związane było z wahaniami cen produktów 
i środków produkcji, wolumenem produkcji, jak również z unijnymi przepływami 
finansowymi. Niewątpliwe na dynamikę dochodów miał też wpływ kryzys świato-
wy. Należy jednak zauważyć, że w niektórych latach spadki dochodów rekompen-
sowano przez wzrost dopłat, co w konsekwencji powodowało pewne zniwelowanie 
strat związanych z występującą niekorzystną sytuacją ekonomiczną (rysunki 3 i 4; 
2009 r.).
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Rysunek 3. Kształtowanie zmian dopłat w Polsce w latach 1998–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

Rysunek 4. Kształtowanie zmian dochodu produkcyjnego w Polsce w latach 1998–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

Dla Francji dynamikę dopłat przedstawiono na rysunku 5, a zmiany dochodów 
na rysunku 6. Zauważmy, że o ile dynamikę zmian dopłat można scharakteryzować, 
stosując funkcję logistyczną (rysunek 5), to dynamika zmian dochodu nie da się 
opisać przez krzywą wzrostu o charakterze sigmoidalnym.
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Rysunek 5. Kształtowanie się zmian dopłat we Francji w latach 1973–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

Rysunek 6. Kształtowanie się zmian dochodu produkcyjnego we Francji  
w latach 1973–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

Na rysunku 7 przedstawiono wyniki modelowania udziału dopłat w docho-
dzie „przedsiębiorcy rolnego” dla Polski, stosując funkcję logistyczną. Jeżeli chodzi 
o udział dopłat w dochodzie „przedsiębiorcy rolnego”, to w Polsce kształtuje się on 
na poziomie około 50% (rysunek 7). Nie wiadomo jednak, jak będzie się kształtował 
ten związek w kolejnych latach. Być może udział dopłat w dochodzie „przedsiębior-
cy rolnego” będzie się zmniejszać lub zwiększać, co uniemożliwia wykorzystanie 
funkcji logistycznej do opisu tego związku. Wydaje się, że w takim przypadku na-
leżałoby wykorzystać inną funkcję, na przykład Gompertza.
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Rysunek 7. Udział dopłat w dochodzie przedsiębiorcy rolnego w Polsce  
w latach 1992–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

Rysunek 8. Udział dopłat w stosunku do dochodu „przedsiębiorcy rolnego”  
we Francji w latach 1973–1992

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.
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Rysunek 9. Udział dopłat w stosunku do dochodu przedsiębiorcy rolnego  
we Francji w latach 1993–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa, Eurostat.

We Francji okres prowadzonych analiz można było wydłużyć do 45 lat. Związek 
między udziałem dopłat a dochodem „przedsiębiorcy rolnego” nie jest tak „klarow-
ny” jak w Polsce. We Francji obserwujemy dwa okresy wyraźnie różniące się ze 
względu na dynamikę udziału dopłat w dochodzie. W okresie pierwszym (1973–
1992) udział dopłat w dochodzie „przedsiębiorcy rolnego” był na poziomie około 
16% (rysunek 8). Natomiast w okresie 1992–2014 był na poziomie powyżej 50%, 
a w niektórych latach przekroczył wielkość dochodu. Na szczególną uwagę zasłu-
guje rok 2009, kiedy dochód „przedsiębiorcy rolnego” w całości stanowiły dopłaty. 
Zauważmy również, że wielkość dochodu „przedsiębiorcy rolnego” we Francji był 
na podobnym poziomie w obu okresach. Zmiany występują jedynie ze względu na 
udział dopłat. Na rysunku 8 mamy sytuację raczej ze stałym trendem udziału dopłat 
w dochodzie „przedsiębiorcy rolnego”. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja 
w okresie drugim (rysunek 9), kiedy spotykamy się z trendem malejącym dla badanej 
zależności. Takiej sytuacji nie obserwujemy w Polsce. Chociaż w roku 2009 przez 
znaczne zmniejszenie wartości produkcji roślinnej (o ok. 12%) dopłaty spowodowały 
wzrost dochodu rolniczego, a nie jego spadek.
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Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań obejmujących lata 1989–2014 dla Polski 
i 1973–2014 dla wybranych państw Unii Europejskiej stwierdzono podobne zmiany 
w trendach dotyczących dochodów i dopłat. Zaobserwowano, że rolnicy traktują 
dopłaty jako środek łagodzący spadki dochodów w niekorzystnych okresach gospo-
darczych. W Polsce dopłaty w badanym okresie stanowiły około 50% udziału w do-
chodzie „przedsiębiorcy rolnego”. Natomiast w wielu państwach Unii Europejskiej 
były środkiem niwelującym straty związane z niskimi dochodami. Należy jednak 
zauważyć, że w okresie poprzedzającym kryzys światowy we Francji dopłaty wy-
nosiły około 16% udziału w dochodzie „przedsiębiorcy rolnego”. Podobny przebieg 
tego zjawiska można zaobserwować Wielkiej Brytanii. W wielu innych państwach 
Unii Europejskiej to zjawisko przebiega jednak zupełnie inaczej. Ważnym zagadnie-
niem zapewne jest określenie tego, co będzie się działo, kiedy rolnictwo przestanie 
być wspierane przez Wspólną Politykę Rolną w formie wszelkiego rodzaju dopłat, 
jak będzie wyglądał wtedy dochód przedsiębiorcy rolnego w przypadku braku ko-
niunktury na rynku produkcji rolniczej.
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abstract

The aim of the study was to determine the dynamics of changes by analyzing the 
impact of CAP subsidies and changes in incomes in Polish agricultural sector and selected 
EU countries in the period 1973–2014. In this work also attempts to model the relationship 
between the income and subsidies. The analysis uses the results obtained from the Economic 
Accounts for Agriculture. The study used logistic function.
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
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Streszczenie

W ocenie stopnia zaawansowania starości demograficznej wykorzystuje się wiele miar, 
ale czy ich przestrzenna analiza prowadzi do podobnych wniosków? Analiza prowadzona 
jest dla lat 1991–2013 według płci i województw. Określono konwergencję typu beta, gamma 
i sigma oraz wpływ urodzeń i zgonów na stopień zaawansowania starości demograficznej.
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Wstęp

W ocenie stopnia zaawansowania starości demograficznej wykorzystuje się 
wiele miar. Do najpopularniejszych należą te, które przedstawiają relację między 
liczbą osób w określnych dwóch grupach wieku, między innymi indeks starości, 
wskaźnik starości czy młodości lub współczynniki obciążenia demograficzne-
go (Kowaleski, 2013). Ukazują one tylko „wycinek” struktury wieku ludności, co 
oznacza, że nie uwzględniają informacji o wszystkich grupach wieku. Określenie 
progu starości demograficznej sprawia również wiele problemów, a najczęściej jest 
to moment zakończenia aktywności zawodowej ludności. Dlatego też zapropono-
wano inne miary. Do najpopularniejszej należy przeciętne dalsze trwanie życia, 
gdzie próg starości określa liczba lat, która pozostała jednostce jeszcze do przeżycia. 
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W tym przypadku zaproponowano również wiele wskaźników, których konstruk-
cja opiera się na relacjach między pozostałą liczbą lat do przeżycia oraz liczbą lat 
już przeżytych, między innymi potencjalny indeks starości czy potencjalny współ-
czynnik obciążenia osobami starszymi (Sanderson, Scherbov, 2005, 2007). Innym 
podejściem jest wyznaczenie miary opisującej cały rozkład na przykład mediany 
(Kosiński, 1967), decyli czy kwartyli (Kowaleski, 2013), współczynnika koncentracji 
Giniego (d’Albis, Collard, 2013), wskaźnika struktury wieku (Kurek, 2002, 2008), 
asymetrii rozkładu (Cieślak, 2004), miary relatywnej luki starości (Kot, Kurkiewicz, 
2004), indeksu niepodobieństwa (Rowland, 1996), indeksu podobieństwa struktur 
(Podogrodzka, 2014). W ocenie zmian w czasie tego procesu wykorzystuje się przede 
wszystkim informacje o relacjach między punktowymi wartościami przedstawio-
nych wyżej wskaźników starości (Długosz, 1997, 1998; Kurek, 2008; Kowaleski, 
2013), iloraz między średnim rocznym tempem wzrostu liczby ludności w wieku 
starszym a średnim rocznym tempem wzrostu liczby ludności ogółem  (Kondrat, 
1972; Frątczak, 2002) oraz agregatowy indeks struktury ludności liczony jako iloraz 
umieralności faktycznej i standardowej w badanej zbiorowości (Wieniecki, 1981). 

W polskiej literaturze przedmiotu można znaleźć wiele prac poświęconych za-
gadnieniom natężenia oraz dynamiki starości demograficznej w ujęciu przestrzen-
nym. Wśród nich można wymienić między innymi prace (Długosz, 1997; Kurek, 
2004, 2008; Potrykowska, 2003; Kowaleski, 2013; Kowaleski, Szukalski, 2004, 
2006; Podogrodzka, 2014, 2015). W opracowaniach tych wykorzystywano przede 
wszystkim wskaźniki struktury, a do opisu ich zmian wartości w czasie – indeksy 
dynamiki. Analizy te dotyczyły ludności ogółem, w podziale na płeć oraz zamiesz-
kałej na obszarach miejskich i wiejskich. Badanie zjawiska starości demograficznej 
może mieć charakter statyczny lub dynamiczny. W tym pierwszym przypadku ana-
lizuje się stopień jego zaawansowania na określonym obszarze w danym punkcie 
czasowy. W drugim zaś interesuje nas natężenie tych zmian w czasie. W obu jednak 
sytuacjach dąży się do wykrycia pewnych prawidłowości w ujęciu przestrzennym, 
które mają na celu wyodrębnienie grup jednostek (typologia, regionalizacja), które 
odznaczają się podobnymi własnościami. 

Ukazanie różnic w stopniu zaawansowania starości demograficznej w ujęciu 
przestrzennym jest niezwykle ważne zwłaszcza wtedy, gdy formułowane są różne 
polityki odnoszące się do zagadnień społecznych czy gospodarczych na szczeblu kra-
jowym. Nieuwzględnienie bowiem tego czynnika może prowadzić już „na samym 
wstępie” do niepowodzenia przyjętych założeń, szczególnie w kontekście ochrony 
zdrowia czy zabezpieczenia społecznego.
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Celem artykułu jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania stopnia zaawan-
sowania starości demograficznej przy wykorzystaniu różnych miar oraz ocena, na 
ile uzyskane wyniki prowadzą do podobnych wniosków. Analiza prowadzona jest 
osobno dla populacji kobiet i mężczyzn według województw dla lat 1991–2013. 
Przeprowadzona analiza pozwoli na weryfikację następujących hipotez badawczych: 
1) z czasem obszary o początkowym niskim stopniu zaawansowania starości demo-
graficznej wykazują coraz to większe tempo tych zmian (konwergencja typu beta); 
2) z czasem odnotowujemy spadek przestrzennych różnic w stopniu zaawansowania 
starości demograficznej (konwergencja typu sigma); 3) przestrzenny obraz stopnia 
zaawansowania starości demograficznej uległ zmianie w czasie (konwergencja typu 
gamma); 4) płeć nie jest czynnikiem różnicującym ocenę przestrzennej konwergencji 
starości demograficznej. 

W prowadzonych rozważaniach za obiekt do porównań przyjęto wojewódz-
two. Jest to region administracyjny kraju, który charakteryzuje się wysokim stop-
niem instytucjonalizacji, stanowi podstawową jednostkę strukturyzacji i organizacji 
przestrzennej. W analizie za zmienne objaśniające starość demograficzną przyjęto: 
wskaźnik młodości, wskaźnik starości, przeciętne dalsze trwanie życia oraz podo-
bieństwo struktur. 

W literaturze przedmiotu wyróżniamy 3 rodzaje konwergencji. Konwergencja 
typu beta analizuje, w jakim stopniu poziom zmiennej wpływa na tempo jej zmian 
wartości w czasie. W tym celu wyznacza się korelację między wartością zmiennej na 
początku badanego okresu a miarą dynamiki. W ocenie tempa starzenia się ludności 
wykorzystano liniową funkcję trendu. Miary rozproszenia (współczynnik zmienno-
ści, obszar zmienności) pozwalają określić stopień zmniejszania się przestrzennych 
dysproporcji w wartości danej zmiennej w czasie, a tym samym konwergencję typu 
sigma. Konwergencja typu gamma bada stabilność rozkładu zmiennej w czasie. 
Najczęściej używaną miarą w tym przypadku jest współczynnik korelacji rang. Do 
delimitacji obszarów podobnych ze względu na natężenie oraz dynamikę starości 
demograficznej wykorzystano metodę aglomeracyjną. Jednorodne grupy woje-
wództw wyznaczono na podstawie relacji między przekrojową średnią arytmetyczną  
a k-liczbą przekrojowych odchyleń standardowych, gdzie k = 1, 2, 3 (Pociecha, 
Podolec, Sokołowski, Zając, 1988; Nowak, 1990; Grabiński, 1992; Grabiński, 
Wydymus, Zeliaś, 1989; Młodak, 2006). Utworzono 6 klas podobnych województw.

W opracowaniu wykorzystano dane o ludności według 5-letnich grup wieku 
„zaczerpnięte” ze stron internetowych Eurostat. Wszystkie analizy statystyczne wy-
konano przy użyciu programu komputerowego Statistica.
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1. Wskaźnik młodości

W latach 1991–2013 we wszystkich województwach w populacji kobiet i męż-
czyzn odnotowujemy stały spadek wartości wskaźnika młodości, to jest odsetka 
osób w wieku poniżej 19 roku życia, a tym samym pogłębiający się w nich proces 
starzenia się ludności. Przekrojowe miary statystyczne wyznaczone dla trendu wska-
zują, że u kobiet jego minimalna wartość wynosiła –1,89, a maksymalna –1,38. Dla 
mężczyzn wartości te to odpowiednio: –1,77 oraz –1,35. Oznacza to, że dynami-
ka starości demograficznej odmiennie kształtowała się między województwami, 
ale z czasem odnotowujemy spadek przestrzennych różnic w wartości tej miary 
(ocenianych obszarem zmienności). Dodatkowo to przestrzenne ujednolicanie się 
wartości dynamiki było nieco wyraźniejsze w zbiorowości kobiet niż mężczyzn. 
Współczynnik zmienności wskazuje zaś na relatywnie duże przestrzenne zróżnico-
wanie wskaźnika młodości i dodatkowo zmieniające się w czasie, ale z tendencją do 
spadku tych dysproporcji (rysunek 1).

Rysunek 1. Przekrojowe miary rozproszenia odsetka ludności w wieku 0–19 lat  
według płci w Polsce w latach 1991–2013

Źródło: obliczenia własne.

Przestrzenny obraz wskaźnika młodości nie był stabilny w czasie, ale jedynie 
nieznacznie różniący się między populacją kobiet i mężczyzn. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych województwa charakteryzujące się najniższymi wartościami tej miary 
położone były głównie w części środkowo-wschodniej i południowo-zachodniej kraju, 
natomiast najwyższe w części Polski środkowo-północnej i południowo-wschodniej. 
Dekadę później obraz ten nie uległ wyraźnej zmianie, ale 20 lat później już część 
Polski północnej, środkowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej była wyraźnie 
młodsza od jej części południowo-zachodniej oraz środkowo-wschodniej. Nie odnoto-
wano zaś istotnej zależności między natężeniem zmian w czasie wskaźnika młodości 
a jego wartością na początku lat dziewięćdziesiątych. W tych województwach, gdzie 
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odsetek osób w wieku poniżej 19 lat był relatywnie wysoki, z czasem spadek tej war-
tości mógł być zarówno niewielki, jak i bardzo wyraźny (rysunek 2).

Rysunek 2. Odsetek ludności w wieku 0–19 lat według płci i województw  
w Polsce w latach 1991–2013*

1991 2002 2013 1991 2002 2013

Kobiety Mężczyźni

* im kolor ciemniejszy, tym wyższe wartości wskaźnika

Źródło: obliczenia własne.

2. Wskaźnik starości

Wskaźnik starości wyznaczony jako udział osób w wieku 75 lat w ogólnej 
liczbie ludności z czasem rósł we wszystkich województwach i w obu badanych 
zbiorowościach. Minimalna wartość współczynnika trendu w populacji kobiet wy-
nosiła 2,73, a maksymalna 4,32, podczas gdy u mężczyzn to odpowiednio: 5,28 oraz 
9,19. Tym samym w populacji mężczyzn proces starzenia się był wyraźnie inten-
sywniejszy niż u kobiet oraz wyraźnie zróżnicowany przestrzennie. Jednocześnie 
miary rozproszenia wskazują na ujednolicanie się natężenia starości demograficznej 
w podobnym stopniu w zbiorowości kobiet i mężczyzn (rysunek 3).

Rysunek 3. Przekrojowe miary rozproszenia odsetka ludności w wieku 75 lat i więcej 
według płci w Polsce w latach 1991–2013

Źródło: obliczenia własne.
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W obu badanych zbiorowościach przestrzenny obraz wskaźnika starości był 
zbliżony, ale zmieniający się w czasie. Prawie w całym badanym okresie większość 
województw charakteryzująca się wysokim udziałem osób w wieku 75 lat i więcej 
położona była głównie we wschodniej i środkowo-zachodniej części Polski. W przy-
padku województw o najniższych wartościach tej miary sytuacja wyglądała nieco 
inaczej. Początkowo to część północna i południowo-zachodnia charakteryzowała 
się relatywnie niskimi wartościami, ale dwie dekady później był to wprawdzie nadal 
obszar Polski północnej, ale też i jej część centralna. Przestrzenne tempo starzenia 
się ludności nie zależało od odsetka osób w tym wieku na początku badanego okresu 
(rysunek 4).

Rysunek 4. Odsetek ludności w wieku 75 lat i więcej według płci i województw w Polsce 
w latach 1991–2013*

1991 2002 2013 1991 2002 2013

Kobiety Mężczyźni

* im kolor ciemniejszy, tym wyższe wartości wskaźnika

Źródło: obliczenia własne.

3. Przeciętne dalsze trwanie życia

Za jedną z syntetycznych miar opisujących strukturę wieku ludności można 
uznać przeciętne dalsze trwanie życia w chwili poczęcia. Z czasem we wszyst-
kich województwach i w obu badanych zbiorowościach wartość tej miary rosła. 
Współczynniki trendu przyjmowały w populacji kobiet wartości od 0,25 do 0,33, 
a u mężczyzn od 0,26 do 0,35, co oznacza, że przestrzenne zmiany w podobnym 
stopniu dotyczyły obu populacji. Równocześnie miary rozproszenia wskazują na 
tendencję do przestrzennego ujednolicanie się wartości tej miary, która jednak pod-
legała w badanym okresie licznym wahaniom (rysunek 5).
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Rysunek 5. Przekrojowe miary statystyczne przeciętnego dalszego trwania życia  
według płci w Polsce w latach 1991–2013

Źródło: obliczenia własne.

W populacji kobiet i mężczyzn przestrzenny obraz przeciętnego dalszego 
trwania życia tylko nieznacznie się różnił i stale w czasie część Polski wschodniej 
odznaczała się wyraźnie wyższymi wartościami tej miary niż inne części kraju. 
Można powiedzieć, że im dalej od wschodniej granicy Polski, tym niższe wartości tej 
miary. Na obszarach, gdzie przeciętne dalsze trwanie życia było już i tak relatywnie 
wysokie, przyrost wartości tej miary w czasie były wyraźniejszy niż tam, gdzie jej 
wartości były relatywnie niskie (rysunek 6).

Rysunek 6. Przeciętne dalsze trwanie życia według płci i województw w Polsce  
w latach 1991–2013*

1991 2002 2013 1991 2002 2013

Kobiety Mężczyźni

* im kolor ciemniejszy, tym wyższe wartości wskaźnika

Źródło: obliczenia własne.

4. Metoda podobieństwa struktur

Wykorzystując metodę podobieństwa struktur, można stwierdzić, że starze-
nie się struktur ludności wystąpiło we wszystkich województwach, ale w popula-
cji kobiet było ono nieco wolniejsze i mniej zróżnicowana przestrzennie. Wartości 
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współczynników trendu u kobiet przyjmowały wartości od –214,9 do –142,8, a u męż-
czyzn odpowiednio od –229,7 do –137,5. Obserwujemy też nieznaczne przestrzenne 
zróżnicowanie struktur wieku ludności, ale z tendencją do spadku tych różnic w obu 
badanych populacjach (rysunek 7).

Rysunek 7. Przekrojowe miary rozproszenia podobieństwa struktur wieku według płci 
w Polsce w latach 1991–2013

 Źródło: obliczenia własne.

Przestrzenny obraz struktur wieku ludności ulegał zmianie w czasie, ale był 
podobny w populacji kobiet i mężczyzn. W pierwszych dwóch dekadach badane-
go okresu większość województw odznaczających się relatywnie młodą strukturą 
wieku położona była w części północnej i zachodniej Polski, a te, dla których była 
ona jedynie nieco starsza, znajdowały się w części centralnej. W kolejnych latach 
obraz ten nie był już tak jednorodny i województwa o podobnej strukturze wieku 
rozlokowane były w różnych częściach kraju. Nie odnotowaliśmy natomiast wyraź-
nej przestrzennej zależności między dynamiką zmian struktury wieku a jej strukturą 
na początku badanego okresu (rysunek 8).

Rysunek 8. Podobieństwo struktur wieku według płci i województw w Polsce  
w latach 1991, 2002 i 2013*

1991 2002 2013 1991 2002 2013

Kobiety Mężczyźni

* im kolor jaśniejszy, tym starsza struktura wieku 

Źródło: obliczenia własne.
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Podsumowanie

Natężenie oraz dynamika procesu starzenia się ludności zależy od 3 procesów 
demograficznych, to jest płodności, umieralności i migracji. One to wpływają też na 
ocenę przestrzennej konwergencji. O ile w tym pierwszym przypadku jednoznacznie 
można stwierdzić, że spadek urodzeń sprzyja starzeniu się struktur ludności, o tyle 
dla dwóch pozostałych wpływ ten nie jest już tak jednoznacznie określony. Spadek 
umieralności w młodszych grupach wieku odmładza strukturę wieku ludności, ale 
spadek w starszych grupach ją postarza. W przypadku ruchu wędrówkowego lud-
ności dodatnie przepływy w młodszych grupach wieku odmładzają strukturę wieku 
ludności, ale ujemne ją postarzają. Odwrotnie sytuacja ma się w grupach starszych1. 
I tak, dokonując oceny wpływu liczby urodzeń na strukturę wieku ludności, wyzna-
czono hipotetyczny wskaźnik starości, to jest założono, że w badanych latach odno-
towano zerową liczbę urodzeń, a następnie porównano go ze wskaźnikiem starości2 
i stwierdzono, że we wszystkich województwach brak urodzeń postarzałby strukturę 
wieku ludności. Dużo większy wpływ tego czynnika odnotowano w 2002 niż w 2013 
roku oraz w populacji mężczyzn niż kobiet (rysunek 9).

Rysunek 9. Grupy województw podobnych ze względu na różnice między wskaźnikiem 
starości a hipotetycznym (bez urodzeń) w latach 2002 i 2013

Mężczyźni Kobiety Różnica w %

2002 2013 2002 2013

(0,76–0,88>
(0,88–1,00>
(1,00–1,12>
(1,12–1,24>

Źródło: obliczenia własne.

1  Ze względu na dostępność danych statystycznych i ich wiarygodność pominiemy ocenę wpły-
wu migracji na struktury wieku ludności.

2  Iloraz między wskaźnikiem hipotetycznym a rzeczywistym oznacza, że gdyby w badanych 
latach urodzenia były na poziomie zerowym, to stopień zaawansowania starości demograficznej byłby 
wyższy o x%.
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Oceniając wpływ umieralności na starość demograficzną, zastosowano ten sam 
sposób podejścia co przy płodności. Gdyby zatem w obu badanych latach umieral-
ność w młodszych grupach wieku, to jest do 44 lat, kształtowała się na poziomie 
zerowym, to we wszystkich województwach wskaźnik starości byłby niższy od rze-
czywiście obserwowanego. Wyraźniejsze zmiany odnotowano dla roku 2002 oraz 
w zbiorowości mężczyzn (rysunek 10).

Rysunek 10. Grupy województw podobnych ze względu różnice między wskaźnikiem 
starości a hipotetycznym (bez zgonów w młodszych grupach wieku) w latach 2002 i 2013

Mężczyźni Kobiety
Różnica w %

2002 2013 2002 2013
(0,76–,88>
(0,88–,00>
(1,00–,12>
(1,12–,24>

(1,24–1,36>
(1,36 i więcej

Źródło: obliczenia własne.

Przyjmując teraz założenie, że w starszych grupach wieku umieralność jest na 
poziomie zerowym, to we wszystkich województwach wartość hipotetyczne byłyby 
wyższe od rzeczywistych. Również i tu wpływ tego czynnika był wyraźniejszy 
w roku 2002 oraz w populacji mężczyzn (rysunek 11).

Rysunek 11. Grupy województw podobnych ze względu na różnicę między wskaźnikiem 
starości a hipotetycznym (bez zgonów w starszych grupach wieku) w latach 2002 i 2013

Mężczyźni Kobiety
Różnica w %

2002 2013 2002 2013

(0,76–,88>
(0,88–,00>
(1,00–,12>
(1,12–,24>

(1,24–1,36>
(1,36 i więcej

Źródło: obliczenia własne.
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Wpływ ruchu naturalnego ludności na starość demograficzną odmiennie kształ-
tował się w badanych jednostkach przestrzennych, ale można stwierdzić, że był on 
wyraźniejszy w roku 2002 niż dekadę później oraz w populacji mężczyzn.

Wybór miary oceniającej przestrzenne zróżnicowanie struktur wieku ludno-
ści może prowadzić do nieco odmiennych wniosków. Występowanie konwergencji 
typu sigma odnotowaliśmy w każdym przypadku (przestrzenne ujednolicanie się 
stopnia zaawansowania starości demograficznej oraz struktur wieku ludności), ale 
beta i gama zależały od przyjętej miary. Brak konwergencji typu beta odnotowa-
liśmy jedynie dla wskaźnika młodości i wskaźnika starości (przestrzenny obraz 
starości demograficznej był względnie stabilny w czasie), a o konwergencji typu 
beta możemy mówić jedynie w przypadku podobieństwa struktur (im młodsza była 
struktura wieku na początku badanego okresu, tym dynamika jej starzenia się była 
intensywniejsza). Płeć nie była zaś czynnikiem różnicującym uzyskane oceny kon-
wergencji. Gdyby struktura wieku ludności w województwach była podobna do 
struktury ustabilizowanej, to uzyskalibyśmy takie same wyniki. Ponieważ tak nie 
jest, stąd ich odmienność. Wydaje się zatem, że wybór miary starości demograficznej 
zależy od celu badania. Jeżeli dokonujemy oceny stopnia jego zaawansowania (ujęcie 
statyczne), to wskazane jest raczej stosowanie miar wyrażających relację między 
dwoma grupami wieku. Jeżeli zaś analiza dotyczy dynamiki starzenia się ludności, 
to należy jednak używać miar, które w swojej konstrukcji uwzględniają całą struk-
turę wieku ludności. W podejściu tym eliminujemy bowiem wpływ wyżów i niżów 
demograficznych na jej postać.
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abstract

In the assessment of the age and ageing a lot of measures are being exploited. What 
spatial analysis is leading them to similar conclusions? In deliberations indices by women 
and men and voivodships, 1991–2013. A convergence of the type beta, gamma and sigma 
ware determined and the influence of births and deaths on the age.
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Wstęp

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej można było zauważyć 
wzrost popytu na rynku nieruchomości, co początkowo przełożyło się na wzrost 
cen gruntów, domów i mieszkań. Zjawisko to spowodowało zainteresowanie inwe-
storów nieruchomościami jako przedmiotem, w który można dokonywać lokaty po-
siadanych środków. Rynek mieszkaniowy jest integralną częścią rynku nieruchomo-
ści, jak również częścią rynku kapitałowego. Inwestycje na rynku mieszkaniowym 
polegają na zaangażowaniu środków inwestora w przedsięwzięcie mające na celu 
z jednej strony zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych gospodarstwa domowego, 
a z drugiej – jego potrzeb poprzez wzrost wartości majątku. Nieruchomości miesz-
kaniowe stanowią zatem jedną z możliwych lokat kapitału zachęcają długotermino-
wym przynoszeniem dochodu, pozwalają na zaciąganie zobowiązań zabezpiecza-
nych hipotekami, chronią kapitał przed inflacją. 

Lata 2005–2007 były okresem wyjątkowej prosperity dla polskiego rynku 
mieszkaniowego, a dynamika zmian zachodzących na tym rynku była zjawiskiem 
nowym w naszej gospodarce. Ożywienie na rynku nieruchomości sprzyjało rozwojo-
wi innych gałęzi gospodarki, a optymistyczne nastroje panujące na rynku zaowoco-
wały obniżeniem wymagań banków wobec potencjalnych kredytobiorców. Pęknięcie 
bańki cenowej na amerykańskim rynku nieruchomości w 2007 roku pociągnęło za 
sobą spadek wartości portfeli instytucji finansowych, a w konsekwencji przyniosło 
im ogromne straty i przyczyniło się do spadku cen nieruchomości. W polskich wa-
runkach wystąpienie kryzysu na rynku nieruchomości wiązało się ze zmniejszeniem 
inwestycji powiązanych z budownictwem mieszkaniowym oraz wzrostem ryzyka 
w sektorze bankowym. Dopiero w ostatnim okresie zauważalna jest nieznaczna 
zmiana tendencji na rynku mieszkaniowym. 

Celem artykułu jest próba budowy indeksów cen mieszkań i estymacja 
modeli hedonicznych, które mogą stanowić dla inwestora źródło informacji i mogą 
być pomocne w ocenie opłacalności inwestycji bezpośrednich na polskim rynku 
mieszkaniowym. Badania na szczecińskim rynku nieruchomości mieszkaniowych 
przeprowadzono w latach 2012–2014. O każdej transakcji zbierane były następu-
jące informacje: cena całkowita, cena za 1 m2, data transakcji, dzielnica, obręb, 
rodzaj nabywanego prawa, powierzchnia użytkowa lokalu, rok budowy, liczba pokoi, 
rodzaj kuchni, łazienka, liczba kondygnacji, kondygnacja, na jakiej usytuowane jest 
mieszkanie, rodzaj zabudowy. W pierwszym etapie przygotowywania baz danych do 
estymacji modeli hedonicznych wyeliminowane zostały transakcje, w których po-
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pełniono błędy przy wprowadzaniu danych, oraz te, w których były niepełne infor-
macje. Ostatecznie zebrano informacje na temat 2687 transakcji w 2012 roku, 2684 
transakcji w 2013 roku oraz 2464 transakcji w 2014 roku (łącznie 7835 obiektów). 

1. Nieruchomość mieszkaniowa jako przedmiot inwestowania

Nieruchomości są trzecią po obligacjach i akcjach klasą aktywów, którymi za-
interesowani są inwestorzy z uwagi na niską korelację z innymi aktywami1. Jednak 
należy pamiętać o tym, że o ile stopy zwrotu z akcji czy obligacji wyprzedzają 
często cykl ekonomiczny, to stopy zwrotu z nieruchomości reagują z opóźnieniem 
na zmiany. 

Rysunek 1. Inwestycje bezpośrednie w nieruchomości – kryterium podmiotowe

Źródło: opracowanie własne.

Jak już wcześniej podkreślono, nieruchomości mieszkaniowe stanowią źródło 
dochodu w postaci czynszu i dochodów pozaczynszowych, w długim okresie czasu 
chronią kapitał przed inflacją, stanowią podstawę zabezpieczenia kredytu, mogą 
również stwarzać możliwość odmrożenia wcześniej zainwestowanego kapitału. 
Bezpośrednie inwestycje w nieruchomości mają przede wszystkim charakter dłu-
goterminowy, charakteryzują się dużo mniejszą płynnością i zbywalnością w prze-
ciwieństwie do inwestycji finansowych. Decyzje inwestycyjne na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych odznaczają się pewną specyfiką wynikającą ze specyfiki 
samej nieruchomości, jak i rynku nieruchomości. Inwestor na rynku nieruchomo-

1  Szerzej o pośrednim i bezpośrednim inwestowaniu na rynku nieruchomości znaleźć można 
w pracy (Gierałtowska, 2010).
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ści jest narażony na liczne rodzaje ryzyka wynikające z wysokiej kapitałochłon-
ności, wysokiego udziału kapitału obcego, długiego okresu realizacji inwestycji, 
długowieczności nieruchomości mieszkaniowych, małej płynności nieruchomości 
i wysokich kosztów transakcyjnych, małej przejrzystości rynku nieruchomości, ale 
również polityki mieszkaniowej państwa, fazy cyklu koniunkturalnego czy kondycji 
całej gospodarki (Kucharska-Stasiak, 2006; Foryś, 2013). W procesie inwestycyjnym 
należy brać pod uwagę lokalizację inwestycji, stopy procentowe i podatkowe, popyt 
i podaż na rynku lokalnym, a także fakt, że zmiany cen często nie odzwierciedlają 
sytuacji ekonomicznej.

W przypadku inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych mamy do 
czynienia z dość istotnymi kwestiami problematycznymi, z których najważniejsze to:

a) trudności związane z kalkulacją stopy zwrotu i ryzyka;
b) ograniczony dostęp do informacji wpływających na cenę, a także wiarygod-

ność danych (asymetria informacji, wysokie koszty pozyskania informacji, 
dostępność baz danych);

c) niepodzielność nieruchomości;
d) niejednolitość nieruchomości mieszkaniowych pod względem przestrzen-

nym, jakościowym i czasowym;
e) niewielka płynność wynikająca z względnie rzadkich transakcji;
f) wysokie koszty transakcyjne, które zmniejszają rentowność inwestycji,
g) częste zmiany legislacyjne.

2. hedoniczny model ceny nieruchomości mieszkaniowej

Koncepcja hedonicznego modelu ceny nieruchomości mieszkaniowej opiera 
się na założeniu, że heterogeniczne dobra można przedstawić jako agregat ich cech 
(Widłak, 2010). Modele hedoniczne są zatem specyficzną postacią modeli ekono-
metrycznych, w których zmienną objaśnianą jest cena nieruchomości, a zmienny-
mi objaśniającymi – cechy nieruchomości, które wpływają na jej wartość, między 
innymi liczba pokoi, powierzchnia, lokalizacja, rodzaj kuchni, rok budowy, położe-
nie, rodzaj budynku itp. Cena heterogenicznego dobra jest zatem sumą wycen jego 
poszczególnych charakterystyk opisanych za pomocą zmiennych objaśniających oraz 
czynników odzwierciedlonych w składniku losowym2.

2  Szerzej o teoretycznych własności indeksów hedonicznych traktuje praca (Triplett, 2006).
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W przypadku rynku nieruchomości hedoniczne modele cen stosuje się do okre-
ślenia, jaki wpływ na wycenę nieruchomości mają jej atrybuty oraz wybrane zja-
wiska ekonomiczno-społeczne. Na szczególnie zróżnicowanym i skomplikowanym 
rynku nieruchomości oszacowania parametrów regresji hedonicznych nie tylko po-
zwalają wnioskować, jaką wartość konsumenci przypisują poszczególnym cechom 
mieszkania, ale również stanowią główny składnik hedonicznych indeksów cen 
mieszkań. Ogólnie model regresji hedonicznej można zapisać jako:

                  (1)

gdzie: 
Pit – cena i-tego mieszkania sprzedanego w czasie t, 
zij – wektor j cech charakterystycznych (atrybutów) i–tego mieszkania sprzedanego 
w czasie t, 
aj – współczynnik regresji, j = 0, 1, …, n, 
εj – składnik losowy modelu.

W metodzie regresji hedonicznej najczęściej wykorzystuje się modele liniowe, 
semilogowe oraz log-liniowe. Współczynniki modeli regresji aj są interpretowane 
jako przeciętne wartości poszczególnych cech mieszkań, które informują o względ-
nej ważności zmiennych w wyjaśnianiu rozbieżności w cenach mieszkań w danym 
okresie.

Inną postacią modelu regresji hedonicznej ze zmiennymi zero-jedynkowymi 
czasu jest model przyjmujący postać:

               (2)

gdzie: D oznacza zmienną zero-jedynkową czasu, b interpretujemy jako wskaźnik 
„czystej” zmiany cen po oddzieleniu efektów zmiany jakości.

Dla niewielkiej wartości dynamiki w czasie można założyć, że wartość bt jest 
średnią stopą wzrostu ceny mieszkania. Dokładna wartość wskaźnika dynamiki cen 
(indeks hedoniczny) określona jest wzorem:

             I = exp(b2) (3)

Umiejętność wyceny wartości poszczególnych atrybutów mieszkania i zna-
jomość zależności funkcyjnej pomiędzy nimi a całkowitą ceną mieszkania (czyli 
analiza hedoniczna cen) pozwalają na oszacowanie ceny dowolnej mieszanki cech 
mieszkaniowych dla dowolnego mieszkania. Oszacowania te umożliwiają konstruk-
cję indeksów cenowych, które kontrolują zmiany jakościowe mieszkań. 
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W metodzie cen charakterystyk przyjmowane jest założenie, że ceny impliko-
wane charakterystyk dobra są zmienne z okresu na okres. Metoda ta wymaga, aby 
dla każdego z badanych okresów szacowany był odrębny model regresji hedonicz-
nej zapisany wzorem (2). Interpretacja współczynników regresji stojących przy po-
szczególnych zmiennych objaśniających równań pozwala na zbudowanie indeksu cen 
wykorzystującego tradycyjne formuły Laspeyresa i Paaschego określone wzorami:

              (4)

             (5)

gdzie qj – waga ilościowa j-tej cechy.
Największym problemem w możliwości stosowania modeli hedonicznych na 

rynku nieruchomości jest dostępność danych. Jakość posiadanych baz bezpośrednio 
wpływa na dokładność uzyskanych wyników.

3. konstrukcja badań pilotażowych na szczecińskim rynku nieruchomości

Badania pilotażowe na szczecińskim rynku nieruchomości mieszkaniowych 
przeprowadzono w latach 2012–20143. Rozkład cen 1 m2 przedstawiono na rysunku 2,  
a podstawowe charakterystyki w tabeli 1.

W analizowanym okresie na szczecińskim rynku nieruchomości widać dalszy 
spadek cen nieruchomości w 2013 roku oraz niewielki ich wzrost w 2014 roku. 
W 2012 roku najwięcej sprzedawanych mieszkań uzyskiwało cenę w przedziale  
4–5 tys. zł za 1 m2. Stanowiły one ponad 40% wszystkich nieruchomości. Natomiast 
w następnych latach najczęściej sprzedawane były mieszkania w przedziale  
3–4 tys. zł za 1 m2.

3  Szersze badania dotyczące szczecińskiego rynku nieruchomości w okresie bezpośrednio po 
pęknięciu bańki spekulacyjnej przedstawiono w pracy (Putek-Szeląg, 2012).
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Rysunek 2. Rozkład cen 1 m2 mieszkania w Szczecinie w latach 2012–2014
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Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Transakcje na szczecińskim rynku nieruchomości w latach 2012–2014.  
Statystyki opisowe cen 1 m2

Lata Średnie Ważnych Odchylenie 
standardowe Kwartyl 1 Mediana Kwartyl 3

2012 3988,77 2687,00 902,60 3463,59 4000,00 4507,34

2013 3866,67 2684,00 822,80 3377,93 3884,78 4367,43

2014 3909,94 2464,00 855,98 3434,48 3918,65 4404,31

Razem 3922,15 7835,00 862,66 3420,78 3935,53 4435,48

Źródło: opracowanie własne.

Do budowy regresji hedonicznej ostatecznie wybrane zostały następujące 
zmienne:

a) pow: powierzchnia użytkowa mieszkania wyrażona w m2;
b) pow2: kwadrat powierzchni użytkowej mieszkania wyrażony w m2;
c) liczba pokoi: 

 – p1: 1 dla kawalerek, 0 – w pozostałych przypadkach (wpp);
 – p2: 1 dla mieszkań 2-pokojowych, 0 – (wpp) (zmienna bazowa);
 – p3: 1 dla mieszkań 3-pokojowych, 0 – (wpp);
 – p4: 1 dla mieszkań 4-pokojowych, 0 – (wpp);
 – p5: 1 dla mieszkań 5-, 6-, 7-pokojowych, 0 – (wpp);

d) kuchnia – zmienna zero-jedynkowa [przyjmuje wartość 1 w przypadku 
oddzielnej kuchni, 0 – (wpp)];
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e) położenie – zmienna jakościowa o 4 kategoriach – wartości zmiennej od-
zwierciedlają subiektywną ocenę ekspercką dzielnicy, w której zlokalizo-
wane jest mieszkanie, w odniesieniu do innych dzielnic miasta w następu-
jących kategoriach:
 – położenie_1: 1 dla nieruchomości zlokalizowanych w następujących 

dzielnicach: Stare Miasto, Centrum, Nowe Miasto, Śródmieście Zachód, 
Turzyn, Śródmieście Północ, Zawadzkiego Klonowica, Niebuszewo 
Bolinko, Niebuszewo, 0 – (wpp) (zmienna bazowa);

 – położenie_2: 1 dla nieruchomości zlokalizowanych w następujących 
dzielnicach: Dąbie, Kijewo, Majowe, Słoneczne, Bukowe Klęskowo, 
Zdroje, 0 – (wpp);

 – położenie_3: 1 dla nieruchomości zlokalizowanych w następujących 
dzielnicach: Gumieńce, Świerczewo, Pogodno, Krzekowo–Bezrzecze, 
Głębokie–Pilichowo, Osów, Arkońska Niemierzyn, Warszewo, Łękno, 
Żelechowa, Bukowo, 0 – (wpp);

 – położenie_4: 1 dla nieruchomości zlokalizowanych w następujących 
dzielnicach: Załom Kasztanowe, Wielgowo, Sławociesze, Zdunowo, 
Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, Podjuchy, Żydowce, Klucz, Pomorzany, 
Golęcin, Gocław, Stołczyn, Skolwin, Dżetowo, Grabowo; 0 – (wpp);

f) rok budowy – zmienna wyrażająca rok budowy budynku z dokładnością 
co do dekady:
 – rok_1: 1 dla budynków wybudowanych przed 1935 rokiem, 0 – (wpp);
 – rok_2: 1 dla budynków wybudowanych w latach 1935–1960, 0 – (wpp);
 – rok_3: 1 dla budynków wybudowanych w latach 1961–1970, 0 – (wpp);
 – rok_4: 1 dla budynków wybudowanych w latach 1971–1980, 0 – (wpp);
 – rok_5: 1 dla budynków wybudowanych w latach 1981–1990, 0 – (wpp) 

(zmienna bazowa);
 – rok_6: 1 dla budynków wybudowanych w latach 1991–2000, 0 – wpp;
 – rok_7: 1 dla budynków wybudowanych w latach 2001–2010, 0 – wpp;

g) rodzaj zabudowy – zmienna wyrażająca rodzaj budynku, w jakim usytu-
owany jest lokal mieszkalny, i przyjmuje następujące wartości:
 – rodz. zabud_1: 1 dla niskiej zabudowy wielorodzinnej, 0 – (wpp), 

(zmienna bazowa);
 – rodz. zabud_2: 1 dla wysokiej zabudowy wielorodzinnej, 0 – (wpp);
 – rodz. zabud_3: 1 dla zabudowy wolno stojącej (willa, dom jednorodzin-

ny), 0 – (wpp).
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4. Wyniki estymacji

Dokonano estymacji modeli cen – oszacowano 10 modeli jednorównaniowych, 
z czego 5 modeli zostało oszacowanych jako ln-liniowych. Metoda zmiennych 0–1 
czasu została zastosowana dla całego zbioru danych. W tabeli 2 przedstawiono para-
metry strukturalne ceny 1 m2 lokalu mieszkalnego dla modelu określonego wzorem (2).

Tabela 2. Parametry strukturalne modelu zero-jedynkowego czasu  
dla ceny 1 m2 mieszkania w Szczecinie w latach 2012–2014

Cena 1 m2  Ln Ceny 1 m2  

Zmienne Parametry 
modelu

Błąd 
standardowy p Parametry 

modelu
Błąd 

standardowy p

wyraz wolny 4760,1963 85,7848 0,0000 8,4750 0,0235 0,0000

rok 2013 –149,3458 21,8904 0,0000 –0,0368 0,0060 0,0000

rok 2014 –96,1302 22,3646 0,0000 –0,0244 0,0061 0,0001

położenie_2 350,4984 30,0106 0,0000 0,1021 0,0082 0,0000

położenie_3 –31,3508 35,5413 0,3778 0,0076 0,0097 0,4321

położenie_4 260,0377 30,9530 0,0000 0,0828 0,0085 0,0000

pow. –20,9510 1,7339 0,0000 –0,0056 0,0005 0,0000

pow2 0,0688 0,0093 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

rok_1 –718,0302 40,4895 0,0000 –0,2164 0,0111 0,0000

rok_2 –328,8713 50,0475 0,0000 –0,0886 0,0137 0,0000

rok_3 –287,0610 40,3750 0,0000 –0,0689 0,0111 0,0000

rok_4 –256,0883 40,7344 0,0000 –0,0640 0,0111 0,0000

rok_6 579,3511 43,2661 0,0000 0,1397 0,0118 0,0000

rok_7 290,6216 37,8438 0,0000 0,0791 0,0104 0,0000

p1 –31,5351 27,9947 0,2600 –0,0114 0,0077 0,1368

p3 128,7137 28,0956 0,0000 0,0378 0,0077 0,0000

p4 166,9641 48,7633 0,0006 0,0471 0,0133 0,0004

p5 122,1767 111,2411 0,2721 0,0578 0,0304 0,0575

kuchnia 126,0639 22,1218 0,0000 0,0272 0,0061 0,0000

łazienka –42,7537 32,7465 0,1917 –0,0160 0,0090 0,0738

rodz. zabud_2 –76,0186 26,2277 0,0038 –0,0167 0,0072 0,0202

rodz. zabud_3 706,0230 59,7888 0,0000 0,1747 0,0164 0,0000

R2 27,70 27,71

Se 722,84 0,20

Wartości pogrubione – parametry nieistotne.

Źródło: opracowanie własne.
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5. Wyznaczanie indeksów cen

Konstrukcja wiarygodnego wskaźnika cen mieszkań jest bardzo trudnym zada-
niem ze względu na charakter rynku mieszkaniowego oraz ograniczoną dostępność 
wiarygodnych źródeł danych na temat tego rynku. Oszacowane modele regresji cha-
rakteryzują się stosukowo słabym dopasowaniem, niemniej jednak stanowią uży-
teczne i bardzo obiecujące narzędzie modelowania cen mieszkań, ponieważ wyod-
rębniają istotne czynniki (atrybuty), które mają wpływ na jego wartość.

Tabela 5. Zestawieni wartości indeksów cen

Lp. Rodzaj indeksu 2013/2012 [%] 2014/2013 [%]

1 Laspeyresa indeks cen 94,16 101,38

2 Paaschego indeks cen 96,16 101,26

3 Indeks liczony na podstawie regresji 96,32 101,29

4 Indeks liczony dla przeciętnej ceny 96,94 101,12

5 Indeks liczony dla mediany ceny 97,12 100,87

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 5 przedstawiono hedoniczne indeksy dynamiki cen mieszkań sprze-
danych na szczecińskim rynku mieszkaniowym (pozycje 1–3) w porównaniu z tra-
dycyjnymi miarami zmian cen na rynku nieruchomości, czyli przeciętną i medianą 
(pozycje 4–5). Indeksy wyznaczono w ujęciu rocznym przyjmują zmienną podstawę. 
Analizując wartości indeksów, można zauważyć, że są one bardzo zbliżone do siebie. 
Najmniejsze różnice między poszczególnymi latami wykazuje indeks liczony dla 
wartości środkowych, co wynika ze stabilności samej wartości mediany. Można za-
uważyć, że gdyby były sprzedawane te same mieszkania co w 2012 roku, to na skutek 
zmian cen implikowanych ogólna wartość sprzedanych mieszkań spadłaby o 5,84%. 

Wnioski

1. Przeprowadzone badania są jedynie wstępem do badań służących wyzna-
czeniu hedonicznych indeksów cen. Ze względu na początkowy etap badań 
sugerowana jest ich kontynuacja i pogłębienie.
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2. Podstawowym problemem przy wykorzystaniu metod regresji hedonicz-
nej są duże wymagania dotyczące informacji o sprzedanych mieszkaniach, 
które stanowią zmienne objaśniające.

3. Słabe wyniki estymowanych modeli wynikają z kiepskiej jakości danych 
wejściowych, dlatego istnieje potrzeba tworzenia i ulepszania baz danych 
o rynku nieruchomości w Polsce (także w ujęciu lokalnym), co przyczynia 
się do poprawy jakości prezentowanych modeli hedonicznych. 

4. Hedoniczne modele cen mogą stanowić użyteczne i bardzo obiecujące na-
rzędzie modelowania cen mieszkań, dlatego warto podejmować próby ich 
wyznaczania.
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aPPLICaTION OF hEDONIC PRICINg INDExES TO MEaSuRE REaL ESTaTE PRICE 
DYNaMICS. a PILOT STuDY OF ThE REaL ESTaTE MaRkET IN SZCZECIN

abstract

Economic growth has made real property an attractive investment option, which has 
resulted in the increased number of individual and institutional investors on the market.  
The article in a direct manner describes the specific character of investments on the real 
property market and shows their advantages and disadvantages as well the problems asso-
ciated with the investment process itself. The primary purpose of the article, however, is to 
present findings of the estimation of the hedonic price models and flat price indices on the 
basis of information about transactions concluded on the real property market in Szczecin.  
The study was based on data coming from the secondary market in the period of 2012–2014. 
The obtained results are a part of a larger project and their quality is a consequence of the 
poor quality of input data. Hence the conclusion that it is necessary to create improved da-
tabases about the Polish real property market.

Translated by Anita Lichosik
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statutowych prowadzą działalność, którą można określić jako deweloperską, skiero-
waną na zewnątrz, do osób pozostających poza spółdzielnią mieszkaniową. 

Celem artykułu jest przedstawienie przedsięwzięć deweloperskich realizowa-
nych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Badanie dotyczyło 30 losowo wybranych 
spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie Szczecina. Dane liczbowe 
uzyskane od spółdzielni mieszkaniowych uzupełniono danymi GUS, wykorzystując 
zasoby Banku Danych Lokalnych. Ponadto w celu zbadania praktyki spółdzielni 
mieszkaniowych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. W jej obrębie za-
stosowano kwestionariusz ankiety, który przesłano drogą elektroniczną do grupy 
15 losowo wybranych spółdzielni mieszkaniowych. Wśród respondentów znaleźli 
się prezesi spółdzielni mieszkaniowych oraz członkowie zarządu spółdzielni. Dane 
dotyczące szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych uzupełniono informacjami do-
tyczącymi spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, pozyskanymi z Banku Danych Lokalnych GUS.

1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper

Deweloperem jest przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia 
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu 
na nabywcę (Ustawa, 2011, art. 3 ust. 1). Deweloper podejmuje tę działalność w celu 
sprzedaży bądź wynajęcia tych lokali innym osobom. 

Rozważyć należy, czy spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić taką dzia-
łalność gospodarczą. Mając na uwadze przepisy regulujące działalność gospodarczą 
i praktykę, należy przyjąć, że nie występują w tym zakresie żadne przeszkody. 

Działalność deweloperską może wykonywać każdy przedsiębiorca, nie ma tutaj 
właściwie żadnych szczególnych ograniczeń prawnych do spełnienia ponad te wła-
ściwe dla prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle. Szczególne wymagania 
pojawiają się dopiero przy zawieraniu umów deweloperskich z nabywcami będącymi 
osobami fizycznymi. Wymogi, o których mowa, uregulowane są przepisami ustawy 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa, 
2011). Deweloper może zatem prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, 
działalność w formie spółki czy innego podmiotu.

Omawiane pojęcie zostało po raz pierwszy uregulowane prawnie w 2011 roku 
wspomnianą już ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed-
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norodzinnego, w której mianem dewelopera określa się przedsiębiorcę, który zawiera 
umowy deweloperskie. Kontekst tego pojęcia implikuje dalsze jego zacieśnienie: 
umowa deweloperska jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się 
do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia de-
weloperskiego prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub prawa własno-
ści nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej 
posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość (Ustawa, 2011, art. 3 ust. 5).

Rozważyć należy, czy mianem dewelopera można określić spółdzielnię miesz-
kaniową. Dla potrzeb tego artykułu autorzy przyjmują wywody zawarte w skierowa-
nym do spółdzielni mieszkaniowych Komunikacie Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP z 2 kwietnia 2012 roku. Trzeba mieć na uwadze przywołane 
na początku tego artykułu cele spółdzielni mieszkaniowej realizowane na rzecz jej 
członków. W tym zakresie spółdzielnia mieszkaniowa niewątpliwie nie jest dewelo-
perem i nie podlega przepisom ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu. Członkowie 
spółdzielni poprzez udziały w spółdzielni mieszkaniowej mają wpływ na jej dzia-
łalność, własność spółdzielni ma charakter kooperatywny, co oznacza, że członko-
wie spółdzielni są partycypantami tego majątku na zasadach określonych prawem. 
Natomiast deweloper jest z nabywcami związany jedynie umową deweloperską. 

Spółdzielnia mieszkaniowa jako przedsiębiorca może prowadzić działalność 
deweloperską, realizując przedsięwzięcia dla osób niebędących jej członkami. 
Pośrednio wynika to z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Ustawa, 2000), 
która dopuszcza prowadzenie przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności gospo-
darczej. Musi ona być jednak skierowana do osób niebędących członkami spółdzielni 
mieszkaniowej, której dotyczy dane przedsięwzięcie deweloperskie (Ustawa, 2000, 
art. 1 ust. 2 pkt 5 oraz art. 1 ust. 6). Wówczas będzie to niewątpliwie działalność de-
weloperska prowadzona przez spółdzielnię mieszkaniową. Również w świetle prze-
pisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu spółdzielnie mieszkaniowe nie są 
uznawane za deweloperów i nie podlegają przepisom tej ustawy, chyba że chodziłoby 
o działalność gospodarczą skierowaną do osób niebędących członkami spółdzielni 
mieszkaniowej. Tym samym spółdzielnie mieszkaniowe mogą prowadzić przed-
sięwzięcia budowlane jako działalność własną przewidzianą ustawami i statutem, 
skierowaną do swoich członków – co nie jest działalnością deweloperską – oraz 
mogą prowadzić przedsięwzięcia deweloperskie skierowane do osób trzecich i w tym 
zakresie niewątpliwie występują na rynku usług budowlanych jako deweloperzy 
z pełną konsekwencją skutków wynikających z ustawy.
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2. Przedsięwzięcia deweloperskie spółdzielni mieszkaniowych

Przedsięwzięciem deweloperskim nazywamy proces, w wyniku realizacji 
którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo odrębnej wła-
sności lokalu obejmujące budowę oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do 
rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szcze-
gólności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, 
przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego, 
nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie wymaganych zezwoleń administra-
cyjnych określonych odrębnymi przepisami (Ustawa, 2011, art. 3 ust. 6). Częścią 
przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie inwestycyjne dotyczące jednego 
lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te zgodnie z harmonogramem przed-
sięwzięcia deweloperskiego mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie 
i tworzą całość architektoniczno-budowlaną (Sadowska, 2014, s. 3). Kryteriami po-
zwalającymi uznać działalność gospodarczą za działalność deweloperską są:

a) deweloper jest właścicielem gruntu lub przysługuje mu prawo użytkowania 
wieczystego gruntu, na którym wznoszony będzie budynek;

b) obowiązek wykonania projektu architektonicznego budowanej nierucho-
mości spoczywa na deweloperze, a nabywca nie może wprowadzać istot-
nych zmian konstrukcyjno-architektonicznych;

c) ryzyko przedsięwzięcia spoczywa na deweloperze;
d) przekazanie nabywcy kontroli, ryzyka oraz korzyści następuje dopiero po 

zakończeniu budowy i odbywa się w formie aktu notarialnego dokumentu-
jącego przeniesienie własności w stosunku do wybudowanej nieruchomości 
lub jej części.

Z badań wynika, że ryzyko związane z przedsięwzięciami deweloperskimi oraz 
regulacje narzucone przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zniechę-
ca spółdzielnie mieszkaniowe do rozpoczynania nowych inwestycji budowlanych. 
Wynika z nich również, że spółdzielniom mieszkaniowym nie opłaca się budować 
bez zysku (dla członków spółdzielni), nie chcą brać na siebie ryzyka deweloperskiego 
oraz odczuwają problemy z dostępem do kredytów hipotecznych. 
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Rysunek 1. Przyczyny niechęci do rozpoczynania nowych inwestycji 

przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych

ryzyko związane z brakiem chętnych na nabycie lokalu

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych jako najważniejszą przyczynę 
niechęci do rozpoczynania nowych inwestycji wskazują zmianę przepisów ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych – mieszkań spółdzielczych nie można budować dla 
zysku (rysunek 1). Według badanych respondentów rozpoczynanie nowych przedsię-
wzięć deweloperskich nie jest uzasadnione, gdyż jedyne, na czym spółdzielnie mogą 
zarobić, to zarządzanie nieruchomością, i tylko wówczas, gdy wspólnota miesz-
kaniowa zawrze umowę ze spółdzielnią jako zarządcą. Ponad 25% ankietowanych 
spółdzielni nie chce rozpoczynać nowych przedsięwzięć deweloperskich z powodu 
ryzyka związanego z brakiem chętnych na zakup lokali mieszkalnych. Spółdzielnie 
obawiają się, że brak sprzedaży lokali wybudowanych w ramach przedsięwzięcia 
deweloperskiego, których utrzymanie należy dodatkowo finansować, może spowo-
dować postawienie zarządowi spółdzielni zarzutu niegospodarności. Zarządy spół-
dzielni mieszkaniowych wolą się skupić na utrzymaniu zasobów mieszkaniowych 
i płynności finansowej, niż ryzykować poniesienie strat. Zdaniem autorów przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony brak doświadczenia zarządzających 
niektórymi spółdzielniami mieszkaniowymi w prowadzeniu tego typu inwestycji, 
a z drugiej nieuregulowany stan prawny wielu gruntów w zasobach spółdzielni.

Spadek nowych inwestycji spółdzielni może być spowodowany zmianą przepi-
sów, które pozwalają ustanawiać jedynie dwie formy władania lokalami w budyn-
kach wybudowanych przez spółdzielnie. Pierwszą z nich jest spółdzielcze lokator-
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skie prawo do lokalu, którego spółdzielnie od kilku lat już nie ustanawiają. Ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że koszty budowy budynków w celu 
ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących 
się w nich lokali mieszkalnych po części będzie dotowany ze środków publicznych, 
jednak od 2009 roku żaden taki program nie funkcjonuje. Druga forma (wynikają-
ca z przedsięwzięcia deweloperskiego) to odrębna własność lokalu ustanawiana na 
rzecz nabywcy po opłaceniu całej ceny lokalu i to takie przedsięwzięcia realizowane 
są teraz przez spółdzielnie. Te lokale nie wchodzą jednak w skład ich zasobu, co 
oznacza, że nie są w stanie rozbudować swoich zasobów mieszkaniowych i realizo-
wać podstawowej funkcji, czyli zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków. 
Po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego spółdzielnie mogą zarządzać taką 
nieruchomością, o ile wspólnota mieszkaniowa, która tam powstanie, zdecyduje się 
na ofertę spółdzielni.

Prowadzenie przedsięwzięć deweloperskich (działalności inwestycyjnej) spół-
dzielni mieszkaniowej jest utrudnione z uwagi na konkurencję innych przedsię-
biorców i osób fizycznych, które nabywają grunty pod budownictwo. Spółdzielnie 
mieszkaniowe, jak wskazano wyżej, mają problemy z uzyskaniem kredytów na 
zakup gruntów w przeciwieństwie do innych podmiotów. Posiadają też w swoich 
zasobach grunty niezabudowane wykorzystywane pod budownictwo mieszkaniowe.

W latach 2007–2014 spółdzielnie mieszkaniowe nabyły łącznie 2,8 ha gruntów 
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (rysunek 2). Należy zwrócić 
uwagę, iż w ostatnich latach spółdzielnie mieszkaniowe w Szczecinie w ogóle nie 
nabywały gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. W analizowanym okresie 
ogólny obszar gruntów nabytych przez inwestorów pod budownictwo mieszkaniowe 
stanowi 904,9 ha, z czego największy udział przypadał osobom fizycznym, bo aż 
80%. Analogicznie spółdzielnie mieszkaniowe nabyły jedynie 0,3% gruntów. 

Faktem jest, iż spółdzielnie mieszkaniowe posiadają spore doświadczenie w bu-
dowaniu mieszkań, gdyż do tej pory zaspokajały w ten sposób potrzeby mieszkanio-
we rosnącej liczby członków, wobec czego oczywistą koncepcją inwestycyjną jest 
podjęcie przez nie działalności deweloperskiej. W większości przypadków statuty 
spółdzielni mieszkaniowych zastrzegają, iż działalność deweloperska przez nie pro-
wadzona ma charakter typowo komercyjny i nie jest równoznaczna z zaspokajaniem 
potrzeb mieszkaniowych członków, co jest oczywiście słuszną koncepcją. Jednak 
pojawia się w tym momencie pewien problem, mianowicie kwestia pogodzenia usta-
wowej działalności spółdzielni mieszkaniowych z ich działalnością gospodarczą 
oraz wyważenie proporcji pomiędzy ich zadaniami statutowymi a podjętą działal-
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nością gospodarczą. Część spółdzielni mieszkaniowych nie zachowała wspomnia-
nych proporcji pomiędzy realizacją zadań ustawowych a dodatkową działalnością 
gospodarczą. 

Rysunek 2. Grunty nabyte przez spółdzielnie mieszkaniowe pod budownictwo 
mieszkaniowe w hektarach w latach 2007–2014 w województwie zachodniopomorskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż duże spółdzielnie mieszkaniowe nadal 
prowadzą aktywną działalność gospodarczą polegającą na realizacji przedsięwzięć 
deweloperskich. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 3.

Na rysunku 3 przedstawiono tendencję spadkową budowy mieszkań przez 
spółdzielnie mieszkaniowe na przestrzeni lat 2007–2014. Jednak duże spółdzielnie 
mieszkaniowe nadal prowadzą aktywną działalność deweloperską skierowaną nie 
tylko na budowę mieszkań, ale również lokali o innym przeznaczeniu, a także całej 
infrastruktury towarzyszącej. 

Przedsięwzięcia deweloperskie spółdzielni mieszkaniowych nie skupiają się 
tylko i wyłącznie na budowie nowych obiektów, ale związane są również z pozyska-
niem terenów o atrakcyjnej lokalizacji, dostosowaniem planów inwestycyjnych do 
aktualnej sytuacji prawnej i stopnia nasycenia rynku. 
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Rysunek 3. Działalność deweloperska spółdzielni mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Trend spadkowy obserwowany od 2009 roku niewątpliwie związany był z wy-
stępującym w gospodarce spowolnieniem będącym efektem kryzysu gospodarczego, 
którego początki sięgają roku 2008 i którego skutki odczuły nie tylko spółdzielnie 
mieszkaniowe, ale też inne podmioty prowadzące działalność deweloperską.

Rysunek 4. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w latach 2007–2014 w spółdzielniach 
mieszkaniowych województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Na rysunku 5 zaprezentowano liczbę mieszkań mających powstać w danym 
roku w województwie zachodniopomorskim w wyniku budowy, rozbudowy budyn-
ków mieszkalnych i o innym przeznaczeniu lub przebudowy pomieszczeń niemiesz-
kalnych oraz mieszkań większych na mniejsze, przy realizacji których rozpoczęto 
prace budowlane. W analizowanym okresie można zauważyć spadek rozpoczętych 
budów. W 2014 roku spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczęły budowę 75 mieszkań, 
to jest o 369 (o 83%) mniej niż na początku okresu badawczego. 

Rysunek 5. Porównanie ofert lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym [zł/m2]

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań zarządu z działalności spółdzielni.

Porównując oferty z rynku pierwotnego przedstawiane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa deweloperskie (rysunek 5), można stwierdzić 
między innymi, że (Skotarczak, 2015, s. 42):

a) ceny oferowanych przez spółdzielnie lokali mieszkalnych w poszczegól-
nych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego mieściły się 
w przeciętnej cenie występującej na rynku;

b) spółdzielnie nie oferowały tak zwanych bonusów (dodatkowe wyposażenie, 
obniżenie ceny komórki lokatorskiej), co wynikało z ograniczeń negocja-
cyjnych nałożonych uchwałami organów spółdzielni;

c) oferty spółdzielczych lokali mieszkalnych dotyczyły atrakcyjnych lokali-
zacji, terenów zagospodarowanych w pobliżu szkół, przedszkoli, sklepów;

d) spółdzielnie mieszkaniowe zazwyczaj oferowały lokale mieszkalne 
o wyższym standardzie wyposażenia.
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Podsumowanie

Z przedstawionych wyników badań można wnioskować, iż kształtują się dwa 
typy spółdzielni mieszkaniowych.

Pierwszy typ to spółdzielnie, które zarządzają wyłącznie własnym zasobem 
mieszkaniowym oraz lokalami wykupionymi (wyodrębnionymi na własność), które 
pozostawały wcześniej w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. W grupie tej znaj-
dują się przede wszystkim małe spółdzielnie mieszkaniowe. Jeżeli podejmują one 
działania inwestycyjne, dotyczą one w zasadzie wyłącznie budowy mieszkań na 
zaspokojenie potrzeb jej członków. 

Drugi typ spółdzielni mieszkaniowych, obejmujący głównie duże spółdzielnie, 
to te, które zarządzając zasobami własnymi oraz lokalami wykupionymi na całych 
osiedlach, prowadzą działalność inwestorską dla potrzeb własnych członków, ale 
ponadto podejmują niekiedy na znaczną skalę działalność deweloperską. Jak wyka-
zały badania, których wyniki wykazano w prezentowanym opracowaniu, w latach 
2007–2014 były to 892 przedsięwzięcia deweloperskie w Szczecinie i 2179 w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 

Działalność deweloperska spółdzielni mieszkaniowych nie jest konkurencyjna 
wobec ogółu tych przedsięwzięć, których w Szczecinie w latach 2007–2014 było 
2385, a w województwie zachodniopomorskim 23 371. 

Niewątpliwie jest to interesujące uzupełnienie zarządczych i innych działań 
spółdzielni mieszkaniowych w zakresie mieszkalnictwa. Elementem konkurencyj-
nym mogą być okoliczności sytuowania nowych budynków na osiedlach posiada-
jących dobrą infrastrukturę, na przykład utwardzone ulice, szkoły, przedszkola, 
w przeciwieństwie do obiektów oddawanych przez innych deweloperów, które często 
są sytuowane na obrzeżach miast, początkowo bez oczekiwanej infrastruktury.
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Wstęp

Spółdzielczość mieszkaniowa jest wciąż ważną formą zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych w większości polskich miast.

W ostatnim okresie przed transformacją gospodarczą budownictwo mieszka-
niowe (z niewielkimi wyjątkami dla budownictwa zakładowego i komunalnego) 
pozostawiono spółdzielniom mieszkaniowym. Powstały duże kompleksy, osiedla, 
a nawet dzielnice miast ukształtowane przez spółdzielczość mieszkaniową. Te ol-
brzymie zasoby mieszkaniowe w dalszym ciągu pozostają w zarządzie spółdzielni 
mieszkaniowych. 

Wyodrębnienie ekonomiczne budynków mieszkalnych i innych nieruchomości 
wywołuje między innymi konieczność odrębnego rozliczania kosztów ich utrzyma-
nia, które mogą być zróżnicowane ze względu na wartość użytkową tych budyn-
ków. Budynki z przewagą lub znacznym udziałem mieszkań spółdzielczych własno-
ściowych i lokatorskich nadal są trzonem własności spółdzielczej (Cesarski, 2011,  
s. 44–45).

Uwłaszczenie członków dysponujących dotychczas spółdzielczymi prawami do 
lokalu nie skutkuje zmianą sposobu zarzadzania na właściwy dla wspólnot mieszka-
niowych lub dla współwłasności. Spółdzielnia nadal sprawuje zarząd według przepi-
sów o spółdzielniach mieszkaniowych i zgodne ze statutem. Nie są badane społeczne 
skutki takiej organizacji zarządzania. Wskazuje się, że formuła spółdzielcza doty-
cząca podejmowania uchwał w najważniejszych sprawach jest (poza ustawowymi 
wyjątkami) pozostawiona całkowicie rozwiązaniom statutowym. 

Problematyka ekonomiczno-społeczna spółdzielni mieszkaniowych w ostat-
nich latach nie budzi dużego zainteresowania badaczy. Nie jest również szczególnie 
szeroko prezentowana w publicystyce ekonomicznej. Mieszkania spółdzielcze wy-
wołują niepewność co do ich zakwalifikowania w opracowaniach zagranicznych, 
niektóre z nich nie zauważają specyfiki mieszkań spółdzielczych, zaliczając je do 
zasobów komunalnych (Skotarczak, 2015, s. 7).

1. Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe

Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe obejmują mieszkania lokatorskie (spółdziel-
cze lokatorskie prawa do lokalu) i mieszkania własnościowe (spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu). Dla potrzeb zarządzania nieruchomościami można przyjąć, 
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iż w tych zasobach znajdują się także mieszkania, których własność została wyod-
rębniona z grupy mieszkań spółdzielczych wskazanych wyżej. 

Oddzielną grupę nieruchomości mieszkaniowych zarządzanych przez spół-
dzielnie stanowią te, które zostały wybudowane w systemie deweloperskim lub 
nabyte od innych podmiotów (np. zakładowe). 

Spółdzielnie mieszkaniowe budowały nieco tańsze mieszkania, jednak z prze-
prowadzonych badań wynika, że obecnie dominuje budowa mieszkań deweloper-
skich. Spółdzielnia może mieć status przedsiębiorcy przy podejmowaniu działalności 
gospodarczej, nawet gdy jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Do 
zadań spółdzielni w zakresie zarządzania mieszkaniami należy przede wszystkim:

a) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub 
nabytym na podstawie ustawy mieniem jej członków (Cesarski, 2011, s. 45);

b) zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej 
członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicie-
lami) tej nieruchomości.

Rysunek 1. Podział nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Źródło: opracowanie własne.

Ustawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie im samodzielnych 
lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. Z tego powodu na spółdzielniach 
mieszkaniowych spoczywa ustawowy obowiązek zarządzania nieruchomościa-
mi stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. 
Działalność w zakresie zarządzania mieniem spółdzielni i mieniem członków spół-
dzielni może zresztą być jedyną działalnością prowadzoną przez niektóre spółdziel-
nie, zwłaszcza takie, które już nie realizują żadnych nowych inwestycji. W tym 
miejscu należałoby dodać, iż osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali oraz 
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niektórzy najemcy nie muszą być obecnie członkami spółdzielni, a mogą nabywać 
lokale od spółdzielni na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych niezależnie od tego, czy są jej członkami. Zgodnie z treścią ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych spółdzielnia nie ma obowiązku zarządzania nabytym 
przez nich mieniem (Bończak-Kucharczyk, 2013, art. 1). W praktyce jednak trudno 
oddzielić zarządzanie mieniem nabytym przez członków od zarządzania mieniem 
nabytym przez osoby niebędące członkami, jeśli mienie to składa się z lokali, a lokale 
te położone są w tej samej nieruchomości i wszystkie podlegają przepisom ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Zatem mienie nabyte przez członków i mienie 
nabyte od spółdzielni przez osoby, które nie są członkami, w zakresie zarządzania 
dzielą los całej nieruchomości.

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych czynią ze spółdzielni miesz-
kaniowej zarządcę instytucjonalnego (Bończyk-Kucharczyk, 2013, art. 1), który 
zarządza nieruchomościami swoimi i swoich członków z obowiązku nałożonego 
ustawą, ale może również zarządzać innymi nieruchomościami na mocy umowy 
zawartej z ich właścicielami. Umowa taka będzie bez wątpienia umową o zarządza-
nie nieruchomością, która została uregulowana w ustawie o gospodarce nierucho-
mościami (Ustawa, 1997). Podstawa prawna zarządzania nieruchomościami przez 
spółdzielnie mieszkaniowe została przedstawiona na rysunku 2.

Rysunek 2. Podstawa prawna zarządzania nieruchomościami  
przez spółdzielnie mieszkaniowe

Źródło: opracowanie własne.
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Spółdzielczość mieszkaniowa była głównym beneficjentem realizującym 
zadania z zakresu zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych ludności. Wdrożenie 
nowej polityki mieszkaniowej uznającej mieszkanie za towar na sprzedaż, a nie 
dobro społeczne służące zaspokojeniu jednej z podstawowych potrzeb człowieka, 
skutkuje stopniowym wycofywaniem się państwa z pomocy finansowej dla sektora 
mieszkaniowego. Przemiany własnościowe w spółdzielczości mieszkaniowej można 
ocenić jako konsekwentne dążenie do likwidacji tej formy zabezpieczania potrzeb 
mieszkaniowych (Drozd-Jaśniewicz, 2011, s. 88–89), następstwem czego z roku na 
rok liczba mieszkań stanowiących własność spółdzielni maleje. W dużej mierze jest 
to spowodowane przekształceniem lokatorskich praw do lokalu w pełną własność. 

2. Zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym 

Definicję zarządzania nieruchomościami zawierał art. 185 ust. 1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (Ustawa, 1997), który opisywał je jako zespół czynności 
lub celów, które zarządca powinien w szczególności podejmować. Zgodnie z tym 
przepisem zarządzanie nieruchomościami polega zwłaszcza na:

 – zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 – zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji 

nieruchomości,
 – zapewnieniu właściwej gospodarki energetycznej,
 – bieżącym administrowaniu nieruchomością,
 – utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej 

przeznaczeniem,
 – uzasadnionemu inwestowaniu w nieruchomość.

Choć przepis definiujący zarządzanie nieruchomościami został wykreślony 
z ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynności w nim wymienione są ak-
tualne i powinny być przez zarządców wykonywane. 

Misją każdej spółdzielni mieszkaniowej powinno być zagwarantowanie wy-
sokiego poziomu obsługi mieszkańców oraz skutecznego zarządzania nieruchomo-
ściami stanowiącymi mienie spółdzielni lub mienie jej członków, a także mienie 
osób niebędących członkami spółdzielni, których spółdzielnia jest jedynie zarządcą. 

Cele działalności spółdzielni muszą być nierozerwalnie związane z wiarygod-
ną wizją przyszłości dającą poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz usprawnie-
niem procesów zarządzania, których efektem jest zaspokajanie potrzeb mieszkań-
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ców w zakresie utrzymania wysokiego poziomu technicznego zasobu spółdzielni 
oraz podniesienie standardów jakości życia osób posiadających prawa do lokali 
mieszkalnych. 

Prawo spółdzielcze pozwala spółdzielcom mieć wpływ na sposób zarządza-
nia oraz podejmowania decyzji, pod warunkiem jednak, że sprawami spółdzielni 
się interesują. Niekiedy bowiem brakuje chęci wspólnego działania, frekwencja na 
walnych zgromadzeniach jest mała, a zainteresowanie sprawami spółdzielni, czyli 
w istocie własnymi – niewielkie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy spółdziel-
nie informują swoich członków o terminach walnych zgromadzeń, a jeżeli tak – to 
w jaki sposób.

W warunkach gospodarki rynkowej spółdzielnie są przedsiębiorstwami trakto-
wanymi na równi z innymi podmiotami gospodarczymi. W konsekwencji muszą one 
przejąć cechy i metody funkcjonowania właściwe dla innych podmiotów rynkowych. 
Elastyczność działania, sprawność organizacyjna, innowacyjność to podstawowe 
cechy, które winny charakteryzować każdą spółdzielnię niezależnie od tego, czy 
jest to mała, średnia czy duża. Ważną rolę spełnia umiejętność reakcji na zachowa-
nia i oczekiwania konsumentów w zakresie stopnia nowoczesności i różnorodności 
oferty rynkowej. Konieczne są też zmiany systemu zarządzania. Sfera zarządza-
nia i poziom profesjonalizmu w kierowaniu spółdzielnią to podstawowe problemy, 
których rozwiązanie służy poprawie konkurencyjności i racjonalności działania. 
Pojawia się zatem konieczność pogodzenia menedżerskiego systemu zarządzania ze 
społecznym charakterem zarządzania spółdzielnią (Kożuch, 2010, s. 74). 

Do decyzji wpływających w największym stopniu na dobre funkcjonowanie 
spółdzielni zarówno małych, jak i średnich czy dużych należą te dotyczące obsa-
dzania kadry zarządzającej. Stąd niezwykle ważne jest sprecyzowanie wymagań na 
poszczególne stanowiska w hierarchii spółdzielni. Proces doboru można określić 
jako pozyskiwanie ludzi dla potrzeb organizacji oraz doprowadzenie do najbardziej 
odpowiedniej obsady kadrowej. Trudności związane z doborem kadr w większości 
spółdzielni wiążą się z brakiem możliwości zaoferowania odpowiednio wysokiego 
i konkurencyjnego wynagrodzenia oraz perspektywy awansu i prestiżu. Warto nad-
mienić, że skład osobowy organów spółdzielni jest przez wiele lat stały, ponieważ 
nie ma kadencyjności. Stąd awans na wyższe stanowiska niejednokrotnie odbywa 
się poprzez wybór kandydata spośród osób znajdujących się w gronie dotychczaso-
wych pracowników. Ponadto spółdzielnie często zatrudniają na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, co nie zadawala tak zwanych poważnych kandydatów.
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Do zalet kolegialnego decydowania należy możliwość wykorzystania wiedzy 
i doświadczenia kilku osób, co stwarza warunki do bardziej efektywnego i obiek-
tywnego rozważenia wszelkich aspektów związanych z podejmowaną decyzją, a co 
z kolei wiąże się z łatwiejszą jej realizacją. Podejmowanie decyzji przez jedną osobę 
może być podyktowane większym stopniem subiektywizmu, a co za tym idzie – 
możliwością dokonania nietrafnego wyboru. Natomiast decydowanie kolegialne 
charakteryzuje się na pewno wolniejszym tempem procesu decyzyjnego chociażby 
przez wzgląd na trudności w ustaleniu odpowiedzialności za skutki wyboru oraz ko-
nieczność kompromisu. Decydowanie kolektywne obejmuje decyzje podejmowane 
przez walne zgromadzenie lub zebranie przedstawicieli, które wyrażają wolę wszyst-
kich członków w zakresie wyznaczania kierunków działalności przedsiębiorstwa 
spółdzielczego (Jankowski, 1977, s. 22).

Cechą spółdzielczego systemu zarządzania jest partycypacja oznaczająca 
udział członków w zarządzaniu. Sens partycypacji polega na podniesieniu spraw-
ności systemu zarządzania. Może ona spełniać następujące funkcje:

a) stanowi wszechstronny instrument motywowania ludzi do lepszej pracy 
poprzez integrację interesów osobistych, zespołowych i społecznych;

b) kreuje motywację zewnętrzną i wewnętrzną, jest więc pełnym instrumen-
tem motywacji związanym z własnym ego, potrzebą samorealizacji, wyko-
nywania bardziej złożonych zadań;

c) stanowi ważny element kształtowania aktywności i demokratyzacji w sto-
sunkach społecznych;

d) zwiększa trafność podejmowanych decyzji i przyczynia się do lepszej ich 
realizacji (Kożuch, 2010, s. 74).

Zarządzanie zasobem należącym do spółdzielni mieszkaniowej odbywa się 
głównie na podstawie zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy 
Prawo spółdzielcze oraz prawa wewnętrznego każdej spółdzielni, to jest jej statutu. 
Należy podkreślić, iż zarządzanie majątkiem spółdzielni nie polega na osiąganiu 
dochodów z nieruchomości mieszkalnych, ale na utrzymaniu równowagi pomiędzy 
przychodami i kosztami.



458 Metody ilościowe w ekonoMii

Rysunek 3. Specyfika zarządzania lokalami spółdzielczymi

Źródło: opracowanie własne.

Skutkiem takiej formy zarządzania jest przybliżenie administracji do mieszkań-
ców. Wprowadzenie szczebla pośredniego może spowodować utrudnienie dostępu 
do organów spółdzielni uprawnionych do podejmowania decyzji. Cechą charaktery-
styczną zarządzania nieruchomościami przez spółdzielnie mieszkaniowe jest two-
rzenie przez nie specjalnej infrastruktury administracyjnej w postaci administracji 
zespołu budynków lub osiedli. 

Rysunek 4. Czynności zarządcze

Źródło: opracowanie własne.
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Czynności wykonywane przez spółdzielnię mieszkaniową można podzielić na 
dwie grupy. Pierwszą z nich są czynności zachowawcze często powierzane admi-
nistracjom zespołu budynków lub osiedli. Drugą grupę stanowią czynności rozpo-
rządzające, strategiczne dla spółdzielni, niejako decydujące o jej bycie. Czynności 
rozporządzające są podejmowane przez zarząd spółdzielni po uzyskaniu zgody lub 
na podstawie uchwały organów kolegialnych – walnego zgromadzenia bądź rady 
nadzorczej. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badania metodą kwe-
stionariuszową, które dały odpowiedź na temat oceny kompetencji władz spółdziel-
ni mieszkaniowych w zarządzaniu zasobem spółdzielczym. Badaniem objęto spół-
dzielnie funkcjonujące na terenie Szczecina. Kwestionariusz ankiety wysłano drogą 
elektroniczną do losowo wybranych osób władających lokalem mieszkalnym znaj-
dującym się w zasobie spółdzielni mieszkaniowych na podstawie różnych tytułów 
prawnych.

Rysunek 5. Ocena pracy zarządu spółdzielni

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że zaledwie 15% badanych, którzy władają 
lokalem mieszkalnym znajdującym się w zasobie spółdzielni, ocenia pracę zarządu 
bardzo dobrze. Najwięcej badanych (40%) ocenia działalność ww. organu średnio, 
23% – dobrze, 22% – źle. Uzyskane wyniki badań nie napawają optymizmem, 
zwłaszcza że dość liczna grupa ocenia pracę zarządu źle.
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Rysunek 6. Ocena pracy rady nadzorczej i spółdzielczych rad osiedla

Źródło: opracowanie własne.

Większość spółdzielców, bo 52%, ocenia pracę rady nadzorczej i rad osiedla 
średnio, zaledwie 5% – bardzo dobrze, 28% – dobrze, 15% – źle. Mało zadawalają-
cy wynik badań może być spowodowany tym, że spółdzielcze rady osiedli są mało 
znanym i mało znaczącym elementem funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. 
Pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych, zanim samorząd lokalny powołał gminne 
rady osiedli. Obecnie obie rady funkcjonują często na tych samych terenach, mają też 
podobne kompetencje, które ograniczają się tylko do opiniowania spraw istotnych 
dla poszczególnych osiedli. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że o ile sa-
morządowi radni pracują charytatywnie, to radni spółdzielni pobierają za swą pracę 
pieniądze, co niejednokrotnie irytuje mieszkańców spółdzielni. 

Podsumowanie

Elastyczność działania, sprawność organizacyjna, innowacyjność to podstawo-
we cechy, które winny charakteryzować każdą spółdzielnię. Oprócz tego spółdziel-
nie, jeśli chcą sprostać wymaganiom rynku, muszą co najmniej dorównać konkuren-
tom pod względem jakości działania, szybkości reakcji na wymagania rynku oraz 
efektywności ekonomicznej (Kożuch, 2010, s. 82). 

Niestety władzom spółdzielni często przypisywane są nieprawidłowości w za-
rządzaniu, w tym przede wszystkim przerost zatrudnienia, zbyt wysokie zarobki 
prezesów spółdzielni i wysokie koszty zarządu, nieefektywna gospodarka finansami, 
nietrafne decyzje inwestycyjne itp. Sposób zarządzania spółdzielnią zdecydowa-
nie wymaga usprawnienia. Na pewno większe zaangażowanie powinni wykazać 
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mieszkańcy spółdzielni, bowiem współpraca z organami spółdzielni może się okazać 
owocna. Do zadań spółdzielni mieszkaniowej należy odpowiedzialne zarządzanie 
budżetem, co wymaga ustalenia optymalnej hierarchii priorytetów inwestycyjnych. 
Po stronie lokatorów występuje zaś obowiązek uiszczania należnych opłat i powin-
ność uczestniczenia w działaniach organów spółdzielni.
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SPECIFIC NaTuRE OF MaNagEMENT ESTaTE DWELLINg BaSE ON SZCZECIN

abstract

The analysis is to assess the specificity of management of residential real estate dwel-
ling housing as an example the city of Szczecin. Theoretical considerations are focused on 
presenting the specifics of cooperative property management. The empirical part shows how 
to manage cooperatives own resource. This will determine the course of its management 
and supervisory boards as well as to assess the diligence in the management of co-operative 
housing estate.
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Streszczenie

W artykule przeprowadzono badanie przyczynowości pomiędzy dwiema kategoria-
mi ekonomicznymi, czyli pomiędzy przewozami ładunków przez transport samochodowy 
a wzrostem gospodarczym, opierając się na założeniach modelu VECM i korzystając z testu 
przyczynowości Grangera. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie Polski, obejmu-
jąc analizą lata 1991–2013. Ponadto w artykule za pomocą testu ADF i testu śladu Johansena 
stwierdzono, że badane szeregi są zintegrowane stopnia pierwszego lub I(1). Stacjonarność 
ich można osiągnąć dopiero po podwójnej transformacji; najpierw poprzez transformowanie 
do ich logarytmów, a potem licząc przyrosty. W wyniku przeprowadzonej analizy wykaza-
no, że występuje jednokierunkowa zależność pomiędzy omawianymi kategoriami w długim 
okresie. Można stwierdzić, że przewozy ładunków przez transport samochodowy są przy-
czyną w sensie Grangera wzrostu gospodarczego w długim okresie. Natomiast w długim 
okresie wzrost gospodarczy nie jest przyczyną przewozów ładunków przez transport samo-
chodowy. W przypadku analizy krótkookresowej można wykazać, że przewozy ładunków 
przez transport samochodowy są przyczyną w sensie Grangera wzrostu gospodarczego, 
i vice versa.
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Wprowadzenie

Artykuł został poświęcony badaniu przyczynowości w sensie Grangera pomię-
dzy dwiema kategoriami ekonomicznymi, czyli pomiędzy wzrostem gospodarczym 
a przewozami ładunków przez transport samochodowy. Badanie odnosiło się do 
zakresu czasowego obejmującego lata 1991–2013, a zakres przestrzenny odnosił się 
do Polski. 

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części dokonano przeglądu lite-
ratury, wskazując na dokonania innych badaczy wykorzystujących podobne metody, 
w tym VECM, VAR, test Grangera. W drugiej części przeprowadzono badanie 
przyczynowości w sensie Grangera bazującej na modelu VECM, korzystając z bazy 
danych OECD dla Polski. Ponadto zbadano stacjonarność szeregów oraz oceniono 
stopień zintegrowania szeregów, co było punktem wyjścia do dalszej analizy.

Celem artykułu jest identyfikacja przyczynowości i jej kierunku pomiędzy 
przewozami ładunków przez transport samochodowy a wzrostem gospodarczym 
w długim i krótkim okresie.

1. Przegląd literatury

Transport, będąc jednym z ważnych czynników rozwoju gospodarki, stanowi 
przedmiot wielu badań, wśród których szczególną rolę przypisuje się analizie związ-
ków przyczynowo-skutkowych pomiędzy popytem na transport a wzrostem gospo-
darczym. Analiza tych związków jest istotna z punktu widzenia paradygmatu de-
coupling wyznaczającego kierunek rozwoju Unii Europejskiej poprzez rozdzielenie/
rozprężenie współzależności pomiędzy wzrostem aktywności transportowej a wzro-
stem gospodarczym, co ma swoje odzwierciedlenie również w badaniach nad trans-
portochłonnością gospodarki (Załoga, 2013, s. 125–126; 2014, s. 412). Początkowo 
w kontekście tego paradygmatu, to znaczy w latach 2002–2005, podnoszono potrze-
bę racjonalizowania potrzeb przewozowych poprzez ograniczenie pracy przewo-
zowej w warunkach wzrostu gospodarczego, co miało sprzyjać zrównoważonemu 
rozwojowi. Później jednak paradygmat ten był nieco inaczej postrzegany – od 2006 
roku większą uwagę zwrócono na rozdzieleniu wzrostu gospodarczego wyłącz-
nie od negatywnych następstw działalności transportowej, a nie całej aktywności 
transportowej (Załoga, 2013, s. 129). Ma to swoje odzwierciedlenie też w pracach 
poświęconych badaniom przyczynowości w transporcie, w których wykorzystuje 
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się między innymi modele VAR (Vector Autoregressive Models) lub VECM (Vector 
Error Correction Model), a także IRF (Impulse Response Function) i test przyczy-
nowości Grangera.

W tym kontekście przytoczonych narzędzi i przedmiotu badań szczegól-
nie interesujący jest artykuł opublikowany przez M. Kulshreshtha’ę, B. Nag oraz  
M. Kulshreshtha’ę (2001), poświęcony zastosowaniu modelu wektorowej autoregresji 
(VAR) w badaniu zapotrzebowania na transport ładunków przez indyjskie koleje 
w latach 1960–1995. Autorzy ci włączyli do badania takie zmienne, jak: popyt na 
transport ładunków (w mln tkm), PKB (w cenach 1980/1981), cena (obliczona jako 
stawka pobierana za każdy tkm względem wskaźnika cen hurtowych dla wszyst-
kich towarów) oraz liczba zarejestrowanych pojazdów (w tys.). Z przeprowadzonych 
badań wynika, że istnieje dwukierunkowa i długookresowa zależność pomiędzy 
popytem na transport ładunków a PKB.

Podobny kierunek badań przyjęli M.A. Beyzatlar, M. Karacal i H. Yetkiner 
(2014). Ich celem było zbadanie kierunku zależności pomiędzy transportem a PKB 
w latach 1970–2008 na przykładzie gospodarek państw należących do EU-15, z wy-
korzystaniem do tego celu testu przyczynowości Grangera. Według nich istnieje 
dwukierunkowa zależność pomiędzy transportem lądowym ładunków a wzrostem 
gospodarczym dla badanej grupy krajów w badanym okresie. Oznacza to, że trans-
port lądowy ładunków jest determinantą wzrostu gospodarczego i vice versa. Niestety 
nie udało się potwierdzić istnienia zależności pomiędzy transportem lądowym osób 
a wzrostem gospodarczym (Beyzatlar, Karacal, Yetkiner, 2014).

W podobnym nurcie pozostają badania na temat dynamicznych zależności 
pomiędzy popytem na transport lotniczy a wzrostem gospodarczym w Stanach 
Zjednoczonych, których wyniki opublikowali J. Chi oraz J. Baek (2013). Autorzy za-
prezentowali nieco inne podejście, polegające na uwzględnieniu szoków rynkowych 
(reprezentowane przez: globalny kryzys finansowy 2008 r., ataki terrorystyczne 9/11, 
wojnę w Iraku czy epidemię SARS). Zdaniem autorów mogłyby one mieć wpływ na 
popyt na transport lotniczy Stanów Zjednoczonych. Po weryfikacji związków długo-
okresowych i krótkookresowych okazało się, że wzrost gospodarczy w perspektywie 
długookresowej odgrywa istotną rolę w rozwoju lotniczego transportu zarówno osób, 
jak i ładunków. W krótkiej perspektywie czasowej wzrost gospodarczy oddziałuje 
jedynie na transport lotniczy osób. W przypadku szoków rynkowych jedynie ataki 
terrorystyczne 9/11 oraz epidemia SARS były przyczyną spadku popytu na transport 
lotniczy osób zarówno w krótkim, jak i długim okresie (Chi, Baek, 2013).
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Z kolei B. Liddle (2009) w swojej pracy, wykorzystując test Grangera i model 
VECM, weryfikuje długookresowe zależności pomiędzy popytem na transport, do-
chodem i cenami benzyny na przykładzie Stanów Zjednoczonych w latach 1946–2006.  
W badaniu uwzględniono takie zmienne, jak: realny PKB per capita, pojazdo-mile 
(vehicle-miles1) per capita, zużycia paliwa silnikowego per capita, liczba zarejestro-
wanych pojazdów per capita. Autor zauważa, że istnieje długookresowa zależność 
przyczynowa pomiędzy popytem na transport a cenami benzyny, dochodem i wskaź-
nikiem motoryzacji indywidualnej. Jednak dodaje też, że ceny benzyny w krótkim 
okresie nie mają znaczącego wpływu na pojazdomile, ale za to mają wpływ na 
wskaźnik motoryzacji indywidualnej (Liddle, 2009).

Natomiast w analizie związków przyczynowo-skutkowych A.R. Ramli oraz 
D.J. Graham (2014) skupiają się na zapotrzebowaniu na paliwo przez transport sa-
mochodowy, a nie wielkości pracy przewozowej. Takie podejście jest zgodne z pa-
radygmatem decoupling, o czym pisano wcześniej. Autorzy, wykorzystując techniki 
kointegracji, poddali analizie transport samochodowy w Wielkiej Brytanii w latach 
1980–2009. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzili oni, że zarówno cena, 
jak i dochód są statystycznie istotnymi determinantami konsumpcji paliwa (Ramli, 
Graham, 2014).

Podobne badanie do Ramliego oraz Grahama przeprowadził M. Hasanov 
(2015), który badał zapotrzebowanie na paliwa przez transport Turcji. Analizie 
poddane zostały dane z okresu 2003–2014. Jak wynika z wniosków z przeprowadzo-
nych badań, nie znaleziono długookresowej zależności pomiędzy zużyciem benzyny 
a ceną i dochodem. Jedynie w krótkim okresie można zauważyć, że zapotrzebowanie 
na benzynę zmieniało się pod wpływem ceny. Natomiast w przypadku zapotrzebo-
wania na olej napędowy można mówić o długookresowej zależności pomiędzy zapo-
trzebowaniem na olej napędowy a ceną i dochodem, choć jak podkreśla sam badacz, 
popyt na olej napędowy jest dochodowo elastyczny i cenowo nieelastyczny. Ponadto 
zapotrzebowanie na olej napędowy w krótkim okresie zmienia się pod wpływem 
zmian dochodu, a nie pod wpływem zmian cen. Hasanov podkreśla fakt, że nad-
mierne opodatkowanie wpływa na odejście od benzyny w stronę oleju napędowego.

Jak wynika z przeprowadzonych studiów literaturowych, wiodącym kierun-
kiem badań zależności w transporcie jest analiza powiązań pomiędzy popytem na 
transport a PKB (dochodu) i cenami. Korzystając z badań przytoczonych naukow-
ców, w dalszej części artykułu zostanie przedstawiona analiza zależności pomiędzy 

1  Pojazdomila jest miernikiem eksploatacyjnym, który wyraża przemieszczanie się pojazdu 
silnikowego na odległość jednej mili. Jest to amerykański odpowiednik europejskiego pojazdokm.
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przewozami ładunków przez transport samochodowy (popytem zrealizowanym) 
i PKB na przykładzie Polski.

2. Weryfikacja przyczynowości pomiędzy przewozami ładunków przez transport 
samochodowy a wzrostem gospodarczym

Jak już wcześniej wspomniano, celem artykułu jest identyfikacja kierunku 
przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy dwiema kategoriami ekonomicznymi, 
czyli pomiędzy przewozami ładunków przez transport samochodowy a wzrostem 
gospodarczym, przy czym na potrzeby artykułu przyjęto za zmienne reprezentacyj-
ne takie oznaczenia, jak:

a) TKM – zmienna reprezentuje przewozy ładunków przez transport samo-
chodowy, wyrażona jest jako naturalny, złożony miernik produkcji trans-
portowej będący iloczynem przewiezionych ton ładunków i odległości 
przewozu (mln tkm2);

b) GDP – zmienna reprezentuje wzrost gospodarczy, wyrażona jest w cenach 
stałych PKB (mln zł).

Dane pochodzące z bazy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD Statistics, 2015) obejmowały lata 1991–2013 (dane roczne), a zakres prze-
strzenny odnosił się do Polski.

Badanie kierunku przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy dwiema oma-
wianymi kategoriami zostało poprzedzone analizą stacjonarności (testem ADF) i ko-
integracji (testem śladu Johansena), co przedstawiono odpowiednio w tabeli 1 i 2. 
Należy przy tym jednak zaznaczyć, że zmienne niestacjonarne można doprowadzić 
do stacjonarności poprzez transformowanie w ich przyrosty lub logarytmy (Kusideł, 
2000, s. 19), co też uczyniono (przyjęto, że prefiks „L” przed oznaczeniem zmiennej 
oznacza przekształcenie przez logarytm naturalny).

Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 1, dla poziomów badanych zmien-
nych (przed i po transformacji do ich logarytmów) nie można odrzucić hipotezy 
zerowej mówiącej, że szeregi są niestacjonarne. Jednak po transformacji zmiennych 
najpierw do ich logarytmów, a potem do ich przyrostów (stopnia I) hipoteza zerowa 
zostaje odrzucona na poziomie istotności statystycznej 5%. To oznacza, że szeregi 
są niestacjonarne i zintegrowane stopnia pierwszego lub I(1).

2  Tkm – tonokilometr.
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Kolejnym etapem jest ocena stopnia kointegracji za pomocą testu śladu 
Johansena przy założeniu, że zmienne są I(1). Jak pokazują wyniki tego testu zawarte 
w tabeli 2, istnieje jedna relacja kointegrująca pomiędzy przewozami ładunków 
przez transport samochodowy a wzrostem gospodarczym. Wyniki testu Johansena 
sugerują, że należy odrzucić hipotezę zerową o braku kointegracji. Wniosek ten 
jest jednoznaczny z istnieniem długookresowej zależności pomiędzy tymi dwiema 
zmiennymi reprezentującymi omawiane kategorie ekonomiczne. 

Skoro zmienne są I(1) i występuje między nimi jedna relacja kointegrująca, 
można zbadać przyczynowość w sensie Grangera, opierając się na założeniach 
modelu VECM.

Tabela 1. Wyniki testu ADF

Zmienne
Bez stałej i bez trendu Ze stałą, bez trendu Ze stałą i trendem

Wartość 
testu 1% 5% 10% Wartość 

testu 1% 5% 10% Wartość 
testu 1% 5% 10%

Poziomy zmiennej

TKM 2,6417 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 1,0469 

(4) –3,43 –2,86 –2,57 –0,6437 
(4) –3,96 –3,41 –3,13

GDP 1,1651 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 0,9975 

(5) –3,43 –2,86 –2,57 –3,4531 
** (4) –3,96 –3,41 –3,13

LTKM 2,8111 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 0,4320 

(4) –3,43 –2,86 –2,57 –1,8802 
(4) –3,96 –3,41 –3,13

LGDP 1,7910 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 –1,1448 

(4) –3,43 –2,86 –2,57 –1,8207 
(4) –3,96 –3,41 –3,13

Pierwsze różnice

TKM 0,6989 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 –1,2112 

(4) –3,43 –2,86 –2,57 –2,1244 
(3) –3,96 –3,41 –3,13

GDP –0,7178 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 –3,1086 

** (4) –3,43 –2,86 –2,57 –3,3897 
* (4) –3,96 –3,41 –3,13

LTKM –0,3491 
(5) –2,56 –1,94 –1,62 –2,9562 

** (4) –3,43 –2,86 –2,57 –3,6257 
** (4) –3,96 –3,41 –3,13

LGDP –1,4165 
(6) –2,56 –1,94 –1,62 –4,0486 

*** (4) –3,43 –2,86 –2,57 –3,8881 
** (4) –3,96 –3,41 –3,13

W nawiasach podano optymalną liczbę opóźnień otrzymaną na podstawie kryteriów informacyj-
nych: Akaike’ego, Hannana-Ouinna oraz Schwarza.

*, **, *** – oznaczono istotność na poziomie odpowiednio: poniżej 10%, 5%, 1%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics (2015).
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Tabela 2. Wyniki testu śladu Johansena

Stała (3) Stała i trend (2)

r0 LR p-val 90% 95% 99% LR p-val 90% 95% 99%

0 39,42 0,0000 
*** 17,98 20,16 24,69 27,88 0,0256 ** 23,32 25,73 30,67

1 6,67 0,1495 7,60 9,14 12,53 6,23 0,4421 10,68 12,45 16,22

W nawiasach podano optymalną liczbę opóźnień otrzymaną na podstawie kryteriów informacyj-
nych: Akaike’ego, Hannana-Ouinna oraz Schwarza.

*, **, *** – oznaczono istotność na poziomie odpowiednio: poniżej 10%, 5%, 1%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics (2015).

Korzystając z kryterium informacyjnego Akaike’ego (AIC), obliczono optymal-
ną liczbę opóźnień do modelu równą 1, uwzględniając zmienne endogeniczne LTKM 
i LGDP oraz zmienne deterministyczne: stałą ograniczoną3. Ponadto do estymacji 
prezentowanego modelu zastosowano procedurę dwustopniową (pierwszy stopień 
bazował na podejściu Johansena, drugi opierał się na 3SLS).W etapie specyfikacji 
modelu nałożono restrykcje systemem SER na podstawie AIC, co przedstawiono 
w postaci macierzowej poniżej.

  
, 

gdzie: 
* – włączono, 
0 – wyłączono z modelu.

Po nałożeniu restrykcji na model dokonano jego estymacji, co przedstawiono 
w tabeli 3. Jak z niej wynika, jedynie przyrost logarytmu z opóźnieniem równym 
1 nie był istotny statystycznie. Ponadto można zauważyć, że opóźnione przewozy 
ładunków przez transport samochodowy nie oddziałują w długim okresie na wzrost 
gospodarczy z jednoczesnym oddziaływaniem opóźnionego wzrostu gospodarczego, 
podczas gdy w długim okresie opóźniony wzrost gospodarczy oddziałuje na przewo-
zy ładunków przez transport samochodowy z jednoczesnym oddziaływaniem opóź-
nionych przewozów ładunków przez transport samochodowy, przy czym opóźnione 
przewozy ładunków przez transport samochodowy są nieistotne statystycznie w tym 
modelu. Poza analizą długookresowych związków oddziaływania można przyjrzeć 

3  Zostały przeanalizowane różne specyfikacje, jednak ostateczna weryfikacja modelu 
przesądziła o przyjęciu wersji ze stałą ograniczoną. Na wyborze tego wariantu modelu szczególnie 
zaważyły wyniki testów na autokorelację i normalność reszt.
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się analizie krótkookresowej, czyli parametrom ec1(t–1). Oba są istotne statystycznie 
i zapewniają dążenie do równowagi krótkookresowej, przy czym przewozy ładun-
ków przez transport samochodowy szybciej niż wzrost gospodarczy dostosowują się 
do stanu równowagi. Weryfikacja tego modelu jest przedstawiona w formie tabela-
rycznej (tabela 4).

Tabela 3. Wyniki estymacji modelu dwustopniową procedurą

Wyniki estymacji modelu dwustopniową procedurą

DLGDP DLTKM

DLGDP(t–1) 0,732 ***
(0,000)

0,701 ***
(0,002)

DLTKM(t–1) --- 0,222
0,131

ec1(t–1) –0,061 *
(0,053)

0,181 **
0,015

W nawiasach podano p-value. 
*, **, *** – oznaczono istotność na poziomie odpowiednio: poniżej 10%, 5%, 1%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics (2015).

Tabela 4. Wyniki weryfikacji modelu

LM-TYPE test (z 1 opóźnieniem) 
na autokorelację

Lütkepohl test (z 1 opóźnieniem) 
na normalność

MULTIVARIATE ARCH-LM 
TEST (z 1 opóźnieniem)

Statystyka LM: 3,4601
Wspólna statystyka testu: 4,2788

p-value: 0,3696  
Stopnie swobody: 4,0000

Statystyka testu VARCHLM: 
2,7496

p-value: 0,4840 Wyłącznie skośność: 0,9570
p-value: 0,6197 p-value(chi^2): 0,9734

Stopnie swobody: 4,000 Wyłącznie kurtoza: 3,3218
p-value: 0,1900  Stopnie swobody: 9,0000

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics (2015).

Jak wynika z tabeli 4, model charakteryzował się pożądanymi właściwościami, 
o czym świadczą poszczególne statystyki. Wynik testu LM-TYPE na autokorela-
cję z jednym opóźnieniem konotuje fakt, że nie można odrzucić hipotezy zerowej 
o braku autokorelacji reszt. Jeśli chodzi o test Lüthepohla (alternatywny wzglę-
dem testów Doornika i Hansena czy Jarque-Bera), nie ma podstaw do odrzucenia  
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hipotezy zerowej o normalności reszt. Ponadto na podstawie wieloczynnikowego 
testu ARCH-LM nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o homoskeda-
styczności reszt.

Na podstawie tak skonstruowanego modelu (VECM) zbadano przyczynowość 
za pomocą testu przyczynowości Grangera, uwzględniając tylko jedną zmienną 
odpowiadającą za przyczynę i tylko jedną zmienną odpowiadającą za efekt – bez 
równoczesnego oddziaływania pozostałych zmiennych – tak jak wskazywałyby na 
to estymatory parametrów i graniczny poziom istotności modelu VECM (tabela 5). 
Celem takiego podejścia (jak w teście przyczynowości Grangera) jest zbadanie przy-
czynowości wyłącznie pomiędzy dwiema kategoriami ekonomicznymi, bez wpływu 
innych zmiennych (np. opóźnień własnej zmiennej), które mogłyby zniekształcić 
kierunek zależności.

Tabela 5. Weryfikacja przyczynowości w sensie Grangera

H0: LGDP nie jest przyczyną  
w sensie Grangera LTKM

H0: LTKM nie jest przyczyną  
w sensie Grangera LGDP

Statystyka testu l = 0,7062
pval-F( l; 2, 26) = 0,5027

Statystyka testu l = 6,9741
pval-F( l; 2, 26) = 0,0038

H0: Brak przyczynowości natychmiastowej 
w sensie Grangera pomiędzy LGDP a LTKM

H0: Brak przyczynowości natychmiastowej 
w sensie Grangera pomiędzy LTKM a LGDP

Statystyka testu: c = 6,1099
pval-Chi( c; 1) = 0,0134

Statystyka testu: c = 6.1099
pval-Chi( c; 1) = 0.0134

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistics (2015).

Jak wynika z informacji przedstawionych w tabeli 5, pomiędzy badanymi ka-
tegoriami ekonomicznymi istnieje jednokierunkowa zależność. Wzrost gospodarczy 
nie jest przyczyną (w sensie Grangera) przewozów ładunków przez transport samo-
chodowy w długim okresie, ale przewozy ładunków przez transport samochodowy 
są przyczyną w sensie Grangera wzrostu gospodarczego w długim okresie. Ponadto 
w krótkim okresie można stwierdzić występowanie zależności dwukierunkowej, 
czyli tak zwanego sprzężenia zwrotnego pomiędzy przewozami ładunków przez 
transport samochodowy a wzrostem gospodarczym.
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Podsumowanie

W artykule przeprowadzono analizę przyczynowości pomiędzy przewozami 
ładunków przez transport samochodowy a wzrostem gospodarczym na przykładzie 
Polski, wykorzystując roczne dane od 1991 do 2013 roku. Podobne analizy zostały 
przeprowadzone przez innych badaczy, co szerzej zostało ujęte w przeglądzie litera-
tury. Niemniej wyniki tego badania nieco różnią się od wyników badań pozostałych 
badaczy. W pracach innych badaczy mówi się o dwukierunkowej przyczynowości 
między badanymi kategoriami w długim okresie, w tym badaniu zweryfikowano 
wyłącznie jednokierunkową długookresową zależność. Należy przy tym pamiętać, 
że na uzyskane wyniki wpływ miał również przedmiot badania, czyli przewozy ła-
dunków przez określoną gałąź (rodzaj) oraz zakres czasowy i przestrzenny. W Polsce 
w okresie 1991–2013 miał miejsce znaczny wzrost przewozów ładunków, a transport 
samochodowy jest dominującą gałęzią w obsłudze potrzeb gospodarki. Gdyby tylko 
uwzględniono transport lądowy lub tylko kolejowy, otrzymane wyniki prowadziłyby 
do innych wniosków. Przeprowadzone wyniki wskazują na istnienie skutków para-
dygmatu decoupling będącego integralną częścią polityki zrównoważonego rozwoju 
Polski. W relacji długookresowej zanika wpływ wzrostu gospodarczego na przewo-
zy ładunków przez transport samochodowy, podczas gdy w relacji krótkookresowej 
ten wpływ jeszcze ma znaczenie.
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ExaMINaTION OF gRaNgER-CauSaLITY BETWEEN ThE ROaD FREIghT TRaNSPORT  
aND ECONOMIC gROWTh ON ThE ExaMPLE OF POLaND

abstract

The article carried out causality between the two economic categories, that is between 
the road freight transport and economic growth, based on the assumptions of the VECM 
and using the Granger-causality test. The examination on the example of Poland, covers the 
years: 1991–2013, was conducted. Furthermore, it was found (by the ADF and the Johansen 
Trace Test) that time series are integrated of order one or I(1). The stationarity of them can 
be achieved only after a double transformation; by first transforming to their logarithms and 
then their first difference. As a result of the examination, it was found that there is a unidi-
rectional relationship between these categories in the long term. It can be argued that road 
freight transport is cause (in Granger sense) of economic growth in the long term, while 
long-term economic growth is not a cause road freight transport. In the case of short-term 
analysis, it can conclude that the road freight transport is the cause (in Granger sense) eco-
nomic growth and vice versa (bidirectional relationship).
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TEORETYCZNE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ – 
KONCEPCJA KATALIZATORA PRODUKTYWNOŚCI

STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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OCENa ZagROżENIa ZłYMI WaRuNkaMI MIESZkaNIOWYMI W POLSCE1

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę oceny sytuacji i warunków mieszkanio-
wych polskich gospodarstw domowych na podstawie różnorodnych symptomów (cech 
diagnostycznych) odnoszących się zarówno do wielkości mieszkania, jak i jego jakości. 
Analogicznie jak w analizie zagrożenia ubóstwem został obliczony dla każdego gospodar-
stwa domowego wskaźnik zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi. Przy konstrukcji 
tego wielowymiarowego wskaźnika wykorzystuje się matematyczną teorię zbiorów rozmy-
tych. Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z polskiej części badania EU-SILC z 2013 roku.

Oszacowanie wspomnianego wskaźnika w zakresie ogólnym oraz cząstkowych ob-
szarów zagrożenia złą sytuacją mieszkaniową pozwoliło zbadać zróżnicowanie owego za-
grożenia w badanej zbiorowości gospodarstw domowych. Daje to podstawy do wskazania 
stref niedostatków mieszkaniowych, co może być pomocne przy formułowaniu skutecznej 
polityki mieszkaniowej w Polsce.

Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe, ocena zagrożenia, gospodarstwo domowe
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Wstęp

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest trudna, zarówno jeśli chodzi o dostępność, 
jak i standard istniejących lokali. Obecna struktura zasobu mieszkaniowego zasadni-
czo kształtowana była od czasów PRL. Budownictwo wielorodzinne w miastach było 
realizowane praktycznie wyłącznie poprzez spółdzielnie mieszkaniowe. Niestety za-
późnienia z okresu gospodarki centralnie sterowanej stały się podstawą – statystycz-
nie rzecz ujmując – złej sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin czy gospodarstw do-
mowych w okresie transformacji. Sytuacja kryzysu mieszkaniowego z początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku nie spotkała się niestety z właściwą reakcją państwa 
polskiego, co znalazło odzwierciedlenie w braku odpowiedniego programu mieszka-
niowego w ogłoszonym w 1994 roku rządowym dokumencie „Strategia dla Polski”. 
Zawarto w nim jedynie załącznik sektorowy o mniejszym znaczeniu (Supińska, 
2005, s. 11). Wprowadzane następnie programy wspierania rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego skierowane były głównie do osób o wyższych dochodach, które 
stać było na zakup mieszkania lub domu (Cesarski, 2011, s. 35). Taki charakter 
miał rządowy program „Rodzina na swoim”, a obecnie „Mieszkanie dla młodych”, 
chociaż zmiany w tym drugim programie, które obowiązują od 1 września 2015 
roku, ułatwiły rodzinom wielodzietnym skorzystanie z dofinansowania na zakup 
mieszkania na rynku pierwotnym i rynku wtórnym. Potrzeby mieszkaniowe osób 
o niższych dochodach miały być realizowane poprzez Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, które jednak nie były w stanie spełnić wszystkich pokładanych w nich 
nadziei (Wojtkun, 2006, s. 40). Część osób nie wypełnia kryteriów ubiegania się 
o taki lokal, a ponadto zasób ten był i jest bardzo ograniczony. Również działania 
gmin mające na celu zapewnienie lokali socjalnych i mieszkań chronionych uznane 
zostały za niewystarczające (NIK, 2013, s. 16).

Niedostępność jakiegokolwiek mieszkania lub brak możliwości pozyskania od-
powiedniego mieszkania w stosunku do potrzeb gospodarstwa domowego powoduje 
przeludnienie wielu mieszkań w Polsce. Jak pokazują dane statystyczne prezentowa-
ne w dalszej części opracowania, znaczny odsetek gospodarstw domowych, a tym 
bardziej odsetek ludności zamieszkuje w przeludnionych mieszkaniach. Jeśli złe 
warunki mieszkaniowe dotyczą młodych gospodarstw domowych, to nieuchronnie 
sytuacja ta wzmacnia dwa społecznie niepożądane procesy: zwiększonej emigra-
cji ludzi młodych oraz odkładania lub niepodejmowania decyzji prokreacyjnych. 
W związku z tym, że potrzeby mieszkaniowe mają charakter społeczny, państwo 
nie może pozostawić problemu niedoboru mieszkaniowego wyłącznie na barkach 
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poszczególnych gospodarstw domowych. Z tego powodu skuteczna polityka miesz-
kaniowa jest niezbędna nie tylko dla poprawienia statystycznych wyników w za-
kresie sytuacji mieszkaniowej w Polsce, ale w szerokim ujęciu dla zahamowania 
nurtu emigracyjnego młodych ludzi oraz spowodowania wzrostu dzietności polskich 
rodzin, co niewątpliwie leży w żywotnym interesie Polski.

Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji mieszkaniowej polskich go-
spodarstw domowych w ujęciu wielowymiarowym. Pojęcie sytuacji mieszkaniowej 
odnosi się bowiem do złożonej rzeczywistości związanej z własnością i typem miesz-
kania, jego wielkością i stanem technicznym, otoczeniem, w którym się ono znajdu-
je, oraz obciążeniami finansowymi generowanymi przez użytkowanie mieszkania. 
Z tego względu w artykule podjęto próbę całościowego – na ile dane statystyczne 
pozwolą – spojrzenia na sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych, co umoż-
liwi zidentyfikowanie grup społecznych doświadczających największych trudności 
z zaspokojeniem tej potrzeby. To z kolei może być podstawą oceny skuteczności 
dotychczasowej polityki mieszkaniowej oraz dostarczyć informacji dla diagnozy 
badanej sytuacji prowadzącej do określenia właściwych celów wspomnianej polityki.

1. Sytuacja mieszkaniowa Polski na tle wybranych krajów europejskich

Bez wątpienia sytuacja mieszkaniowa pod względem zasobu i jego jakości ma 
w Polsce uwarunkowania historyczne. Dwie wojny światowe, których fronty prze-
chodziły przez terytorium Polski, spowodowały znaczny ubytek zasobu mieszka-
niowego. Szczególnie działania wojenne II wojny światowej skutkowały dużymi 
zniszczeniami budynków przede wszystkim w miastach. Nawet przejęcie przez 
państwo polskie terenów będących przed wojną we władaniu Niemiec niekoniecznie 
powodowało poprawę w tamtym czasie warunków mieszkaniowych. Wynikało to 
z dużych zniszczeń wojennych dokonanych w trakcie działań bojowych i sowieckiej 
okupacji tych terenów. Lata powojenne to ciągła odbudowa infrastruktury przemy-
słowej oraz mieszkaniowej z naciskiem na tę pierwszą. Spowodowało to zapóźnie-
nia Polski w oddawaniu do użytku wystarczającej liczby mieszkań o odpowiednim 
standardzie, zwłaszcza w kontekście zmian struktury demograficznej związanych 
z migracją ludności wiejskiej do miast oraz dwoma wyżami demograficznymi. Na 
rysunku 1 przedstawiono zmiany zasobu mieszkaniowego w Polsce w okresie od lat 
dwudziestych XX wieku do początku XXI wieku oraz dynamikę 3 podstawowych 
wskaźników sytuacji mieszkaniowej.
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Rysunek 1. Dynamika sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Źródło: GUS, (1935), s. 18; (2003), tabela 1; (2013), tabela 1; (1956), s. 190; (1961), s. 297.

Wszystkie przedstawione kategorie wykazują pozytywne zmiany, wzrasta 
bowiem liczba zamieszkałych mieszkań i przeciętna liczba izb przypadająca na 
takie mieszkanie, a spada przeciętna liczba osób na izbę oraz przeciętna liczb osób 
w mieszkaniu. Pomimo tych pozytywnych trendów dostępność mieszkania w Polsce 
jest wyraźnie gorsza niż w rozwiniętych krajach europejskich. Dla porównania 
w 2009 roku na 1000 osób w Polsce przypadało 348 mieszkań, podczas, gdy w Belgi 
457, Francji – 509, Finlandii – 531, Hiszpanii – 544, Szwecji – 479 i Rumunii – 390 
(CECODHAS, 2011, s. 13).

Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o zasobie mieszkanio-
wym w Polsce jest spis powszechny. Ostatnie tego typu badanie odbyło się w 2011 
roku. Zgodnie z nim w Polsce było 13 495,4 tys. mieszkań1, z czego 9 105,7 tys. 
usytuowanych było w mieście, a pozostałe 32,5% na wsi. W podanej ogólnej liczbie 
mieszkań znajduje się 970 tys. lokali niezamieszkałych. Powierzchnia użytkowa 
mieszkań zamieszkałych wyniosła ogółem 886 704,9 tys. m2, co prowadzi do stwier-
dzenia, że przeciętne mieszkanie w Polsce charakteryzuje się powierzchnią równą 
70,79 m2. Jak można się spodziewać, mieszkania miejskie są wyraźnie mniejsze niż 
wiejskie. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w mieście wynosi 62,87 m2,  
natomiast na wsi 88,11 m2. Ogólna liczba izb w całym zasobie mieszkań zamiesz-
kałych w Polsce wyniosła w 2011 roku 46 928,5 tys., co przeciętnie daje 3,75 izby 
na mieszkanie. W miastach ta wielkość wynosi 3,55, natomiast na wsi 4,17. Liczba 

1  Wszystkie przedstawione dane statystyczne z NSP 2011 na temat mieszkań zaczerpnięto 
z GUS (2013).
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osób zamieszkujących mieszkania wynosi 38 121,4 tys., co w konsekwencji daje 
przeciętnie 3,04 osoby przypadającej na mieszkanie. Odwracając ten wynik, otrzy-
mujemy, że na 1000 osób przypada w Polsce 328 mieszkań zamieszkałych. W przy-
padku ogółu mieszkań wskaźnik ten wynosi 354. Potwierdza się więc niedobór 
zasobu mieszkaniowego w odniesieniu do krajów europejskich o wysokim poziomie 
rozwoju. Jeśli jednak wzięlibyśmy pod uwagę liczbę gospodarstw domowych, która 
w 2011 roku wyniosła 13 568 tys., to sytuacja nie wydawałaby się aż tak zła. Okazuje 
się bowiem, że w Polsce na jedno gospodarstwo domowe przypada przeciętnie nawet 
nieco więcej niż jedno mieszkanie ogółem i nieco mniej niż jedno mieszkanie za-
mieszkane. Można jednak przypuszczać, że taka liczba gospodarstw domowych 
(podobna do liczby mieszkań) może być skutkiem dostępnych lokali mieszkalnych. 
Innymi słowy – może się okazać, że wiele osób tworzy jedno gospodarstwo domowe, 
będąc przymuszonym do wspólnego zamieszkiwania z innymi osobami, podczas gdy 
potencjalnie z własnego wyboru chcieliby żyć i mieszkać niezależnie. Przykładowo 
mogą to być młode osoby (młode małżeństwa) będące bez szans na uzyskanie wła-
snego mieszkania, mieszkające więc najczęściej ze swoimi rodzicami. 

Spośród ogólnej liczby gospodarstw domowych 2587,9 tys. zamieszkuje wspól-
nie z innym gospodarstwem domowym. Zakładając, że połowa z nich chciałaby 
mieszkać samodzielnie, prowadzi to do konstatacji, że w Polsce brakuje co najmniej 
1,3 mln mieszkań. W rzeczywistości liczba ta może być jeszcze większa. Niektóre 
gospodarstwa domowe są wielopokoleniowe (starsi rodzice zamieszkują z dorosły-
mi dziećmi), formalnie są więc jednym gospodarstwem domowym, podczas gdy 
przy odpowiednich możliwościach finansowych i mieszkaniowych mogliby tworzyć 
osobne gospodarstwa domowe. Reasumując, należy podkreślić, że zasób mieszka-
niowy w Polsce jest cały czas niewystarczający od strony ilościowej. Niestety, często 
nie jest on również wystarczający od strony zapewnienia właściwych warunków 
zamieszkiwania. Nie wchodząc w głębsze analizy jakościowych aspektów oceny 
mieszkań w Polsce, posłużymy się tutaj wskaźnikiem przeludnienia (nadmiernego 
zaludnienia) mieszkań. Eurostat definiuje sytuację przeludnienia mieszkania, gdy 
gospodarstwo domowe nie ma do dyspozycji minimalnej liczby pokoi równej:

a) jeden pokój dla gospodarstwa domowego;
b) jeden pokój dla małżeństwa w gospodarstwie domowym;
c) jeden pokój dla każdej osoby w wieku co najmniej 18 lat;
d) jeden pokój dla dwóch osób tej samej płci w wieku 12–17 lat;
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e) jeden pokój dla każdej osoby w wieku 12–17 lat niewliczonej do kategorii 
wcześniejszej;

f) jeden pokój dla dwojga dzieci w wieku poniżej 12 lat2.
Sytuacja Polaków niestety nie jest dobra. Zgodnie z powyższą definicją w Polsce 

44,8% osób mieszka w warunkach przeludnienia. Spośród państw Unii Europejskiej 
jedynie na Węgrzech i w Rumunii jest gorsza sytuacja. Dla porównania wartość 
wskaźnika przeludnienia mieszkań w Belgii wynosi 2%, we Francji – 7,6%, Finlandii 
– 6,9%, Hiszpanii – 5,2% i Szwecji – 11,2%. Ogólnie w Unii Europejskiej mieszka 
w przeludnionych mieszkaniach 17,3%. Wniosek z przedstawionych powyżej wskaź-
ników nie jest optymistyczny. Pomimo 25 lat transformacji społeczno-gospodarczej  
i wprowadzenia kilku programów „mieszkaniowych” sytuacja mieszkaniowa 
w Polsce jest nadal zła, a z pewnością znacznie odbiega na gorsze od tej występują-
cej w wysoko rozwiniętych państw europejskich.

2. Metoda badania zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi

W celu oceny zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi wykorzysta-
no w niniejszym opracowaniu podejście w pełni rozmyte i relatywne. Zostało 
ono oparte na koncepcji zbiorów rozmytych zaproponowanej przez L.A. Zadeha 
(1965) i rozwijane na potrzeby analizy zubożenia społeczeństwa przez A. Cerioli  
i S. Zani (1990), B. Cheliego, A. Lemmiego (1995) oraz G. Bettiego, B. Cheliego,  
A. Lemmiego, V. Vermę (2006). Podstawowym wyznacznikiem tego podejścia jest 
to, że w wyniku przeprowadzonych badań nie klasyfikuje się gospodarstw domo-
wych jednoznacznie jako ubogie lub nieubogie, tylko wyznacza się funkcję przyna-
leżności do sfery ubóstwa przyjmującą dla każdego gospodarstwa wartość z danego 
przedziału, najczęściej w granicach od zera do jedności. W badaniu ubóstwa wspo-
mnianą funkcję przynależności określa się dla dwóch jego wymiarów: monetar-
nego i niemonetarnego. W odniesieniu do oceny sytuacji mieszkaniowej poszcze-
gólnych gospodarstw i całych grup społecznych zaadaptowane zostaną metody 
oceny ubóstwa w niemonetarnym wymiarze. W tym podejściu należy określić 
symptomy zagrożenia złą sytuacją mieszkaniową, pogrupować je w obszary oceny 
i ostatecznie zagregować w jedną funkcję zagrożenia złą sytuacją mieszkaniową.  
 

2  Definicja zaczerpnięta została ze stron Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-expla-
ined/index.php/Glossary:Overcrowding_rate (22.09.2015).
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Punktem wyjścia jest ocena stopnia zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi 
i-tego gospodarstwa w ramach j-tego symptomu należącego do h-tego obszaru:

  
 (1)

gdzie: 
 – ranga wariantu j-tej zmiennej (symptomu złych warunków mieszkaniowych) 

z h-tego obszaru tych warunków dla i-tego gospodarstwa domowego, 
F(1) – wartość dystrybuanty rozkładu rang j-tej zmiennej z h-tego obszaru złych wa-
runków mieszkaniowych dla rangi równej 1 (wariantu j-tej zmiennej wskazującego 
najwyższy stosunek zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi). 

W następnym kroku dokonuje się agregacji wspomnianych wyżej ocen 
w ramach poszczególnych obszarów za pomocą wzoru: 

  
, (2)

gdzie:  – waga j-tego symptomu złych warunków mieszkaniowych z h-tego 
obszaru. Wagi określono w taki sposób, aby przypisać większe znaczenie tym symp-
tomom złych warunków mieszkaniowych, które rzadziej występują w badanych go-
spodarstwach domowych (Panek, 2011, s. 106). Następnie wyznacza się jedną ocenę 
stopnia braku zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi dla każdego gospodar-
stwa domowego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej po obszarach, co z kolei 
pozwala na obliczenie wartości funkcji przynależności i-tego gospodarstwa do sfery 
złych warunków mieszkaniowych. Funkcja ta wyraża się wzorem:

        n (3)
gdzie: 

 – wartość funkcji rozkładu stopnia braku zagrożenia złymi warunkami miesz-
kaniowymi  dla i-tego gospodarstwa domowego, 

 – wartość funkcji Lorenza rozkładu ocen braku zagrożenia złymi warunkami 
mieszkaniowymi  dla i-tego gospodarstwa domowego, 
a – parametr. 

Dysponując wartościami funkcji (3) dla każdego gospodarstwa, można wyzna-
czyć zagregowane miary zagrożenia dla całej populacji gospodarstw, korzystając 
chociażby z formuły uśredniającej owo zagrożenie dla różnych grup społecznych: 

     
 (4)

gdzie:  – waga i-tego gospodarstwa.
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3. Dane statystyczne i wyniki analizy

Dane statystyczne wykorzystane w niniejszym opracowaniu dla oceny zagro-
żenia złymi warunkami mieszkaniowymi w Polsce pochodzą z polskiej części eu-
ropejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC). W zbiorze danych 
tego badania znajdują się zmienne odnoszące się do warunków mieszkaniowych 
gospodarstw domowych. Zbiór indywidualnych danych liczył 12 899 obserwacji.

Na podstawie wspomnianej powyżej informacji statystycznej wyodrębniono  
5 obszarów zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi:

a) typ mieszkania i jego własności;
b) odpowiednia wielkość i wyposażenie mieszkania w podstawowe udogod-

nienia życia codziennego (liczba osób na pokój, wyposażenie w wannę lub 
prysznic oraz ustęp spłukiwany);

c) stan techniczny mieszkania/budynku (zły stan techniczny, mieszkanie zbyt 
ciemne);

d) czynniki zewnętrzne (hałas, zanieczyszczenia, niebezpieczna okolica);
e) obciążenia finansowe związane z utrzymaniem mieszkania (poziom obcią-

żenia w odniesieniu do dochodów, zaległości w płatnościach, możliwości 
finansowe odpowiedniego ogrzania mieszkania).

W celu wyznaczenia wartości parametru a przyjęto, że wartość formuły (4) 
dla całej zbiorowości gospodarstw będzie równa udziałowi gospodarstw domowych 
mieszkających w warunkach przeludnienia. Udział ten wyniósł 0,3642. Stąd wartość 
parametru a (obliczona w sposób iteracyjny) wyniosła 1,9498. Na tej podstawie wy-
znaczono przeciętne wartości funkcji zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowy-
mi w różnych przekrojach społecznych. W tabelach 1–3 pokazano wspomniane za-
grożenie ze względu na typ biologiczny rodziny, sytuację dochodową gospodarstwa 
oraz podstawowe charakterystyki głowy gospodarstwa domowego. Ponadto zawarto 
w nich wartości wskaźnika przeludnienia mieszkania, w którym zamieszkuje dane 
gospodarstwo domowe.
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Tabela 1. Zagrożenie złymi warunkami mieszkaniowymi  
ze względu na typ biologiczny rodziny

Typ gospodarstwa 
domowego

Przelud-
nienie

FSI
ogółem FSI_1 FSI_2 FSI_3 FSI_4 FSI_5

1D 24,55 44,78 53,66 21,90 38,47 42,12 50,45

2D; < 65 lat 15,23 35,62 49,64 27,21 37,89 42,74 36,92

2D; ≥ 65 lat 18,07 31,75 43,59 29,58 39,97 43,19 34,13

Inne bez dzieci 38,40 28,12 34,81 41,91 47,11 46,59 32,52

1D; ≥ 1 dzieci 65,57 53,49 62,17 44,72 52,28 51,27 57,08

2D; 1 dziecko 46,73 40,93 56,47 46,77 48,72 48,94 35,64

2D; 2 dzieci 49,03 37,97 52,66 56,15 52,46 50,30 36,71

2D; ≥ 3 dzieci 68,33 40,20 46,59 66,37 59,30 53,67 46,88

Inne z dziećmi 62,14 26,90 29,02 57,91 55,23 50,99 36,76

Inne 56,54 36,55 39,88 47,68 52,05 51,21 40,57

Ogółem 36,42 36,42 46,38 38,78 45,32 46,23 39,56

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z EU-SILC 2013 dla Polski.

Tabela 2. Zagrożenie złymi warunkami mieszkaniowymi  
ze względu na sytuację dochodową gospodarstwa domowego

Typ gospodarstwa 
domowego

Przelud-
nienie

FSI
ogółem FSI_1 FSI_2 FSI_3 FSI_4 FSI_5

Ubóstwo

Nie 33,42 33,75 47,21 35,96 42,42 44,71 34,49

Tak 51,70 49,10 42,45 52,14 59,08 53,43 63,98

Dochody ekwiwalentne – grupy decylowe

1. 48,84 46,60 43,15 48,94 56,51 51,86 60,46

2. 40,11 37,87 45,31 40,13 47,19 47,60 44,12

3. 31,10 31,49 47,03 34,33 39,89 43,09 31,45

4. 25,61 28,14 50,72 30,12 35,92 41,45 18,58

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z EU-SILC 2013 dla Polski.
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Tabela 3. Zagrożenie złymi warunkami mieszkaniowymi  
ze względu na wybrane charakterystyki głowy gospodarstwa domowego

Typ gospodarstwa 
domowego

Przelud-
nienie

FSI
ogółem FSI_1 FSI_2 FSI_3 FSI_4 FSI_5

Wiek głowy gospodarstwa domowego

Do 30 lat 45,95 50,05 66,15 51,40 51,13 50,97 39,92

31–50 46,68 36,90 48,72 48,62 49,51 48,45 37,89

51 i więcej 28,53 34,74 43,06 32,12 42,44 44,53 40,42

Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego

Podstawowe 41,45 42,13 41,48 43,63 52,57 49,02 48,13

Gimnazjalne 51,47 69,18 75,16 58,85 65,89 63,74 58,90

Średnie 38,62 35,76 45,35 39,63 45,74 46,51 41,08

Policealne 34,15 37,22 51,47 33,75 43,40 46,06 38,25

Wyższe 25,48 32,17 54,46 30,18 35,65 41,41 26,82

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z EU-SILC 2013 dla Polski.

Przedstawione w tabelach 1–3 wyniki potwierdzają zróżnicowanie zagrożenia 
złymi warunkami mieszkaniowymi ze względu na charakterystyki gospodarstw 
domowych. Najwyższym poziomem zagrożenia przeludnieniem oraz złymi wa-
runkami mieszkaniowymi charakteryzują się gospodarstwa samotnych rodziców 
z dziećmi (1D; ≥ 1 dzieci) oraz rodzin z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu 
(2D; ≥ 3 dzieci). Z kolei najlepsza sytuacja mieszkaniowa najczęściej odnosi się do 
gospodarstw osób samotnych (1D), dwojga starszych osób dorosłych (w wieku co 
najmniej 65 lat) (2D; ≥ 65 lat) oraz dwojga młodszych osób dorosłych bez dzieci na 
utrzymaniu (2D; < 65 lat). 

Jak można się było spodziewać, identyfikacja gospodarstwa domowego jako 
ubogiego3 wiąże się z wysokim zagrożeniem złymi warunkami mieszkaniowymi. 
Potwierdzają ten wniosek wyniki obliczeń uzyskane ze względu na poziom dochodu 
ekwiwalentnego. Jedynie w obszarze typu i własności mieszkania gospodarstwa 
ubogie odczuwają lepszą sytuację mieszkaniową. Można przypuszczać, że ubóstwo 
częściej dotyka wiejskie gospodarstwa domowe, które z kolei zamieszkują często 
wolno stojące domy będące własnością tych gospodarstw. W tym obszarze oceny 
taka sytuacja generuje najmniejsze zagrożenie złymi warunkami mieszkaniowymi. 

3  W celu identyfikacji gospodarstw ubogich wykorzystano dostępną w zbiorze danych zmienną 
dychotomiczną. W EU-SILC wykorzystuje się linię ubóstwa obliczaną jako 60% mediany dochodów 
ekwiwalentnych według skali ekwiwalentności OECD.
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Wiek głowy gospodarstwa domowego różnicuje również sytuację mieszkaniową – 
starsze gospodarstwa mają wyraźnie lepsze warunki mieszkaniowe niż gospodar-
stwa młodsze. Jedynie w obszarze obciążeń finansowych poziom zagrożenia złą 
sytuacją jest porównywalny. Im wyższy poziom wykształcenia głowy gospodarstwa, 
tym mniejsze zagrożenie. Znowu w przypadku obszaru typu i własności mieszkania 
najlepszą sytuację mają gospodarstwa osób z wykształceniem podstawowym. Wynik 
ten łączy się z tym otrzymanym dla gospodarstw ubogich. Ubóstwo jest skorelowane 
z poziomem wykształcenia, a ponadto wykształcenie podstawowe często posiadają 
starsi i jednocześnie biedni mieszkańcy wsi, których sytuacja mieszkaniowa w ob-
szarze typu i własności mieszkania jest relatywnie dobra. Jak już wcześniej wspo-
mniano, mieszkają oni często w domach wolno stojących będących ich własnością.

Podsumowanie

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest problemem niosącym wielowymiarowe 
konsekwencje. Niedobór mieszkań oraz często ich nieadekwatność do potrzeb go-
spodarstw domowych powoduje zwiększenie fali emigracyjnej ludzi młodych oraz 
odkładanie lub niepodejmowanie decyzji prokreacyjnych. Obydwa te procesy są 
szczególnie niebezpieczne dla przyszłej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. 
W tym kontekście badania nad warunkami mieszkaniowymi i ich zróżnicowaniem 
jawią się jako ważne dla oceny dotychczas prowadzonej polityki społecznej w tym 
zakresie oraz formułowania nowych jej celów. Należy jednak przyznać, że przepro-
wadzona analiza – której wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule – wiąże się 
z przyjęciem określonych założeń, które mogą być dyskusyjne. Pierwszym polem 
dyskusji są wykorzystywane definicje poszczególnych kategorii w zakresie miesz-
kalnictwa, drugim – dobór wskaźników identyfikujących sytuację mieszkaniową, 
trzecim – dostępność odpowiednich danych statystycznych, które pozwalają lub nie 
na dogłębne „dotknięcie problemu” i w końcu czwartym polem dyskusji jest okre-
ślenie obszarów i symptomów zagrożeń oraz kategoryzacja stopnia owych zagro-
żeń. Mimo wszystko statystyczne badania zjawisk społecznych, a więc i warunków 
mieszkaniowych gospodarstw domowych, wydają się cennym źródłem informacji 
przede wszystkim dla polityki społecznej podejmującej przecież celowe działania ku 
poprawie ogólnych warunków życia w danej społeczności.
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ThE RISk aSSESSMENT OF POOR hOuSINg CONDITIONS IN POLaND

abstract

The article presents the problem of assessing the situation and housing conditions of 
Polish households based on various symptoms (diagnostic features) relating to both the size 
of the apartment and its quality. The poor housing conditions index was calculated for each 
household in the same way as in the analysis of poverty risk. The mathematical theory of 
fuzzy sets was used for the construction of this multi-dimensional indicator. Statistical data 
were taken from the Polish part of the EU-SILC 2013 survey. The estimation of the mentio-
ned indicator for the general and partial risk areas poor housing situation made it possible 
to explore the diversity of those risks in the population surveyed households. It gives a basis 
to identify areas of housing shortages, what can be helpful in formulating effective housing 
policies in Poland.

Translated by Paweł Ulman

Keywords: housing conditions, risk assessment, household
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STRESZCZENIE

W artykule zaproponowano ujęcie konkurencyjności międzynarodowej jako katali-
zatora produktywności ekonomicznej. Przyjęto, iż jest to właściwość, która określa zdol-
ność kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywności oraz pożądanych zachowań 
rynkowych w sytuacji, gdy kraje pozostałe czynią to lepiej, sprawniej i efektywniej. Tak 
pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.
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BaDaNIE ZgODNOŚCI EMPIRYCZNYCh WaRTOŚCI NORMaTYWNYCh  
DLa WSkaźNIkóW FINaNSOWYCh  

Na RóżNYCh POZIOMaCh agREgaCjI SPółEk gIEłDOWYCh

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu sprawdzenie, w jakim 
stopniu normy empiryczne obliczone na różnych poziomach agregacji obiektów różnią 
się między sobą oraz jak duże są to różnice w stosunku do norm teoretycznych. Badanie 
przeprowadzono na podstawie danych o 3 wskaźnikach finansowych charakteryzujących 
płynność, aktywność i zadłużenie spółek giełdowych w 2011 roku. Ze względu na fakt, że 
wybrane wskaźniki to nominanty, empiryczne przedziały wartości normatywnych wyzna-
czono jako klasyczne i pozycyjne obszary zmienności. Do ich budowy wykorzystano średnią 
arytmetyczną i odchylenie standardowe oraz medianę i medianowe odchylenie bezwzględne. 
Agregacji spółek dokonano na następujących poziomach: sektory (poziom najniższy), ma-
krosektory, makrosektory łącznie (poziom najwyższy).

Słowa kluczowe: agregacja, analiza wskaźnikowa, diagnozowanie ilościowe, parametry 
struktury

Wstęp

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez J. Hozera (1989) przeprowadzenie 
pełnego (sensu largo) procesu diagnozowania z wykorzystaniem modeli ekonome-
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trycznych wymaga znajomości wszystkich elementów tego procesu, czyli prawidło-
wości zaobserwowanej, prawidłowości normatywnej (normy), odchylenia od normy 
i tolerancji odchylenia od normy. Kolejność tych elementów nie jest przypadkowa, 
gdyż zawsze punktem wyjścia w procesie diagnozowania ilościowego jest prawidło-
wość zaobserwowana i to ona determinuje sposób ustalania prawidłowości norma-
tywnej. Z kolei sposób ustalenia normy wpływa na sposób zdefiniowania odchylenia 
od normy oraz tolerancji odchylenia od normy. Jeżeli przyjmiemy, że diagnozowanie 
ilościowe to rozpoznanie wartościujące jakiegoś stanu rzeczy bazujące na porówna-
niu tego, co jest, z tym, co być powinno (Wawrzyniak, 2007), to możemy przeprowa-
dzić proces diagnozowania sensu stricte, w którym konieczna jest znajomość tylko 
dwóch elementów, a mianowicie prawidłowości zaobserwowanej oraz normatywnej. 
Efektem końcowym takiego procesu jest dwuwariantowa diagnoza postaci:

a) diagnoza pozytywna (wariant I) – prawidłowość zaobserwowana jest 
zgodna z prawidłowością normatywną;

b) diagnoza negatywna (wariant II) – prawidłowość zaobserwowana nie jest 
zgodna z prawidłowością normatywną.

Z powyższego wynika, że bez względu na zakres procesu diagnozowania naj-
istotniejszym jego elementem jest prawidłowość normatywna (norma), którą należy 
przyjąć lub wyznaczyć, dysponując informacjami o prawidłowości zaobserwowanej. 
Używając określenia „przyjąć”, mamy na myśli normy teoretyczne (można je znaleźć 
w literaturze przedmiotu) lub wielkości docelowe (można je znaleźć w planach – 
strategiach rozwoju), które są bardzo przydatne w analizach porównawczych, gdyż 
nie zmieniają się w czasie i przestrzeni. Natomiast „wyznaczanie” dotyczy norm 
empirycznych, które są ustalane w wyniku badań i mogą się zmieniać zarówno 
w czasie, jak i w przestrzeni.

Celem badania, którego wyniki zaprezentowano w artykule, było sprawdze-
nie, czy normy empiryczne dla wskaźników charakteryzujących sytuację finanso-
wą spółek giełdowych wyznaczone na różnych poziomach ich agregacji różnią się 
między sobą oraz jak duże są to różnice w stosunku do norm teoretycznych za-
czerpniętych z literatury. Wykrycie rozbieżności w poziomie norm empirycznych na 
różnych poziomach agregacji potwierdzi hipotezę, że normy empiryczne są zmienne 
w ujęciu przestrzennym, i będzie stanowić rekomendację do stosowania w proce-
sie diagnozowania norm teoretycznych (niezmiennych w czasie i przestrzeni) lub 
norm empirycznych, ale wyznaczonych dla określonego poziomu agregacji spółek. 
Ponieważ wybrane do badania wskaźniki są nominantami, gdyż znane są dla nich 
przedziały pożądanych wartości, to do wyznaczenia przedziałów empirycznych 
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wartości normatywnych wykorzystano klasyczne i pozycyjne obszary zmienności. 
Zastosowanie tych dwóch sposobów obliczania wartości normatywnych miało na 
celu sprawdzenie, który z nich umożliwia uzyskanie przedziałów wartości stabil-
niejszych w przestrzeni oraz bliższych wartościom teoretycznym.

Badanie przeprowadzono dla spółek notowanych na GPW w Warszawie na 
koniec 2011 roku, a ich agregacji dokonano na następujących poziomach: sektory, 
makrosektory oraz makrosektory łącznie.

1. Charakterystyka badanych zbiorowości i wybranych do badania wskaźników 
finansowych

W procesie diagnozowania wykorzystano bazę danych Notoria Serwis (wersja 
21.20, październik 2012)1, w której dla każdej spółki publikowane są wartości wskaź-
ników finansowych w ujęciu rocznym oraz kwartalnym. Prezentowane w bazie 
wskaźniki stanowią standardowy zestaw wykorzystywany w analizie wskaźnikowej. 
Wskaźniki te są podzielone na 4 podstawowe grupy (zyskowności, płynności, aktyw-
ności, zadłużenia) i obliczane są na podstawie informacji zawartych w bilansie oraz 
rachunku zysków i strat, czyli są analizowane ex post. W Notoria Serwis brak jest 
natomiast wskaźników z grupy wskaźników wartości rynkowej, czyli tych, które są 
analizowane ex ante2, gdyż do ich obliczenia niezbędne są informacje z rynku kapita-
łowego dostępne w zasadzie po każdym notowaniu na giełdzie. Liczba wskaźników 
finansowych publikowanych w Notoria Serwis wynosi 21 i ich formuły obliczeniowe 
dotyczą spółek, które nie są bankami, firmami ubezpieczeniowymi i funduszami 
NFI, dlatego też w dalszych badaniach pominięto spółki z makrosektora Finanse.

Warto nadmienić, że dane prezentowane w Notoria Serwis mają charakter  
przekrojowo-czasowy, a więc możliwa jest identyfikacja wszystkich rodzajów pra-
widłowości zarówno w zakresie struktury, jak i współzależności oraz dynamiki 
i wahań. Ze względu na cel badania prawidłowość zaobserwowaną zdefiniowano 
jako prawidłowość w zakresie struktury, czyli punktem wyjścia w procesie diagno-
zowania były empiryczne rozkłady wartości wybranych wskaźników charakteryzu-
jące sytuację spółek giełdowych na koniec 2011 roku, przy czym rozkłady te były 

1  Baza danych zakupiona przez Katedrę Zastosowań Matematyki w Ekonomii Zachodniopo-
morskiego Uniwer sytetu Technologicznego w Szczecinie.

2  Podział wskaźników finansowych na analizowane ex post i ex ante można znaleźć w pracy 
(Jajuga, Jajuga, 2006, s. 156).
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analizowane w różnych zbiorowościach o liczebnościach uzależnionych od przyję-
tego poziomu agregacji. Na najniższym poziomie agregacji znalazły się sektory (14 
zbiorowości), na poziomie środkowym – poszczególne makrosektory (dwie zbio-
rowości), a na poziomie najwyższym – makrosektory łącznie (jedna zbiorowość). 
Strukturę spółek, która stanowiła podstawę agregacji, przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 1. Struktura spółek giełdowych według makrosektorów  
i sektorów na koniec 2011 roku

Makrosektor Sektor Liczba spółek

Przemysłowy

Przemysł chemiczny 6

Przemysł drzewny i papierniczy 7

Przemysł elektromaszynowy 28

Przemysł lekki 9

Przemysł materiałów budowlanych 19

Przemysł metalowy 19

Przemysł paliwowy 7

Przemysł spożywczy 29

Przemysł – inne 2

Razem w makrosektorze 126

Handel i usługi

Budownictwo 37

Handel detaliczny 23

Informatyka 30

Media 17

Telekomunikacja 6

Usługi – inne 33

Razem w makrosektorze 146

Łączna liczba spółek 272

Źródło: opracowanie własne na podstawie Notoria Serwis (wersja 21.20, październik 2012).

3  W tabeli 1 oprócz sektora Finanse brakuje sektorów Deweloperzy, Energetyka i usługi ko-
munalne, Handel hurtowy, Hotele i restauracje, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł motoryzacyjny, 
Przemysł surowcowy, Przemysł tworzyw sztucznych, Rynek kapitałowy, NFI, gdyż te sektory nie 
zostały ujęte w bazie. Ponadto pominięto sektor Handel, gdyż wszystkie spółki (n = 69) z tego sektora 
ujęte w bazie są notowane na rynku NewConnect.
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Wskaźniki finansowe wykorzystane w badaniu wybrano w sposób celowy, tak 
aby każdy z nich należał do innej grupy oraz aby znane były dla nich teoretyczne 
wartości normatywne. Dodatkowo o wyborze wskaźników zadecydowała komplet-
ność danych, czyli zdecydowano się na te wskaźniki, dla których liczba braków była 
najmniejsza. Wybrane wskaźniki zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 2. Charakterystyka wybranych wskaźników finansowych

Grupa 
wskaźników4

Nazwa
wskaźnika (skrót) Sposób obliczania

Pożądana wartość 
wskaźnika5

(norma teoretyczna)

Charakter 
wskaźnika

Wskaźniki 
płynności

Wskaźnik bieżącej 
płynności (PB)

Iloraz majątku 
obrotowego 

i zobowiązań 
krótkoterminowych

[1,2; 2] Nominanta

Wskaźniki 
aktywności
(sprawności 
zarządzania)

Rotacja należności 
w dniach (RN)

Iloraz średniej wartości 
należności i przychodów 

ze sprzedaży netto 
pomnożony przez liczbę 

dni

[36; 52]6 Nominanta

Wskaźniki 
zadłużenia

Stopa zadłużenia 
(SZ)

Iloraz zobowiązań 
powiększonych 
o rezerwy na 

zobowiązania i aktywów 
ogółem

[0,57; 0,67] Nominanta

Źródło: opracowanie własne na podstawie Notoria Serwis (wersja 21.20, październik 2012).

4 W badaniu pominięto wskaźniki rentowności, gdyż w tej grupie wszystkie wskaźniki są sty-
mulantami, czyli im wyższa ich wartość, tym lepiej, i trudno w literaturze znaleźć dla nich wartości 
normatywne.

5 Pożądane wartości dla różnych wskaźników finansowych można znaleźć m.in. w pracach (Sier-
pińska, Jachna, 1995, s. 78–111; Hozer, Tarczyński, Gazińska, Wawrzyniak, Batóg, 1997, s. 69–72; 
Bednarski i in., 2003, s. 71–88, 107–111; Tarczyński, Łuniewska, 2004, s. 62–67; Łuniewska, Tarczyński, 
2006, s. 46–49).

6 Wskaźnik ten często traktowany jest jako destymulanta (im niższa jego wartość, tym lepiej), jednak 
można dla niego – dla cyklu rocznego (liczba dni 360) – wyprowadzić przedział wartości normatywnych, 
uwzględniając przedział wartości normatywnych podawany w literaturze dla wskaźnika rotacji należności 
w razach, który wynosi [7; 10] (Hozer i in., 1997, s. 24, 71). Ponieważ wskaźnik rotacji należności w dniach 
jest zdefiniowany jako odwrotność wskaźnika rotacji należności w razach pomnożona przez 360, to jego 
dolna granica przedziału wartości wynosi 360/10 = 36 dni, a górna 360/7 = 51,43 dni ≈ 52 dni.
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2. Wyznaczanie empirycznych przedziałów wartości normatywnych dla wybranych 
wskaźników finansowych

Wszystkie wskaźniki wykorzystane w badaniu są nominantami, czyli najlepsza 
sytuacja spółki jest wówczas, gdy wskaźnik dla niej przyjmuje wartości z określo-
nego przedziału. Z tego względu empiryczne przedziały wartości normatywnych 
dla poszczególnych wskaźników na różnych poziomach agregacji wyznaczono jako 
klasyczne i pozycyjne obszary zmienności, wykorzystując następujące wzory7:

    [ jj Sx − ; jj Sx − ] (1)

              [ )X(M jj mad− ; )X(M jj mad+ ] (2)
gdzie:

jx  – średnia arytmetyczna dla j-tego wskaźnika,
jS  – odchylenie standardowe dla j-tego wskaźnika,

jM  – mediana dla j-tego wskaźnika,
)X( jmad  – medianowe odchylenie bezwzględne j-tego wskaźnika obliczane 

według wzoru:

       8 (3)

xij – wartość j-tego wskaźnika w i-tej spółce,
j = 1, 2, …, m; m – liczba wskaźników,
i = 1, 2, …, n; n – liczba spółek.

W tabeli 3 zaprezentowano empiryczne prawidłowości normatywne (klasyczne 
i pozycyjne przedziały wartości) uzyskane dla spółek na najwyższym i środkowym 
poziomie agregacji, natomiast w tabelach 4 i 5 – empiryczne prawidłowości norma-
tywne dla spółek na najniższym poziomie agregacji.

7  Rozważania dotyczące wykorzystania klasycznych i pozycyjnych parametrów struktury jako 
norm w procesie diagnozowania można znaleźć w pracy (Wawrzyniak, 2000). Natomiast rozważania 
teoretyczne i zastosowania statystyk pozycyjnych w ocenach rozwoju regionalnego można znaleźć 
w pracy (Strahl, 2006, s. 193–203, 220–230).

8  Medianowe odchylenie bezwzględne jest to mediana modułów odchyleń wartości cechy od 
mediany. Miarę tę uznaje się za pozycyjny odpowiednik odchylenia standardowego (Lira, Wagner, 
Wysocki, 2002; Młodak, 2006, s. 29).
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Tabela 3. Prawidłowości normatywne dla spółek na najwyższym i środkowym poziomie 
agregacji wraz z podstawowymi parametrami struktury

Wskaźniki
finansowe Wyszczególnienie Makrosektory

łącznie
Makrosektor

Przemysł
Makrosektor

Handel i usługi

PB
[1,2; 2]

Liczba spółek 264 121 143

Średnia arytmetyczna 1,884 1,792 1,963

Mediana 1,488 1,419 1,514

Odchylenie standardowe 1,353 1,264 1,420

Medianowe odchylenie 
bezwzględne 0,449 0,366 0,504

Klasyczna miara asymetrii 2,273 2,623 2,190

Prawidłowość normatywna
  – przedział klasyczny
  – przedział pozycyjny

[0,53; 3,24]
[1,04; 1,94]

[0,53; 3,06]
[1,05; 1,78]

[0,54; 3,38]
[1,01; 2,02]

RN
[36; 52]

Liczba spółek 266 123 143

Średnia arytmetyczna 92,54 88,69 95,85

Mediana 76,75 71,90 81,50

Odchylenie standardowe 74,83 74,96 74,66

Medianowe odchylenie 
bezwzględne 33,75 27,80 39,00

Klasyczna miara asymetrii 3,342 3,731 3,010

Prawidłowość normatywna10

  – przedział klasyczny
  – przedział pozycyjny

[18; 168]
[43; 111]

[14; 164]
[44; 100]

[21; 171]
[43; 121]

SZ
[0,57; 0,67]

Liczba spółek 270 124 146

Średnia arytmetyczna 0,475 0,462 0,487

Mediana 0,476 0,481 0,464

Odchylenie standardowe 0,271 0,191 0,324

Medianowe odchylenie 
bezwzględne 0,141 0,110 0,166

Klasyczna miara asymetrii 4,868 0,650 5,112

Prawidłowość normatywna
  – przedział klasyczny
  – przedział pozycyjny

[0,20; 0,75]
[0,34; 0,62]

[0,27; 0,65]
[0,37; 0,59]

[0,16; 0,81]
[0,30; 0,63]

Źródło: obliczenia własne na podstawie Notoria Serwis (wersja 21.20, październik 2012).

9 Wartości dolnej i górnej granicy przedziałów zaokrąglono do liczby całkowitej, gdyż wskaźnik 
ten wyrażany jest w dniach.
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badanie zgOdnOści empirycznych wartOści nOrmatywnych dla wskaźników FinansOwych na różnych pOziOmach agregacji spółek giełdOwych  

3. Porównanie empirycznych przedziałów wartości normatywnych dla wybranych 
wskaźników finansowych na różnych poziomach agregacji spółek giełdowych

Analizując i porównując empiryczne przedziały wartości normatywnych 
(normy empiryczne) wyznaczone na najwyższym i środkowym poziomie agregacji 
spółek (tabela 3), możemy zaobserwować następujące prawidłowości:

1. Dla wskaźnika płynności bieżącej (PB) istnieje duża zgodność wartości 
normatywnych na tych poziomach agregacji, i to zarówno wyznaczonych 
z wykorzystaniem miar klasycznych, jak i pozycyjnych. Ponadto pozycyjne 
przedziały wartości normatywnych na poszczególnych poziomach agrega-
cji są zbliżone do wartości teoretycznych.

2. Dla wskaźnika rotacji należności w dniach (RN) istnieje dość duża zgod-
ność klasycznych i pozycyjnych norm empirycznych wyznaczonych dla 
makrosektorów łącznie i makrosektora Przemysł, natomiast normy empi-
ryczne dla makrosektora Handel i usługi nieznacznie odbiegają od norm 
dla makrosektorów łącznie i makrosektora Przemysł. Jest to spowodowane 
przede wszystkim większym zróżnicowaniem wartości tego wskaźnika 
wśród spółek z tego makrosektora. Ponadto empiryczne przedziały war-
tości normatywnych dla tego wskaźnika różnią się istotnie od norm teore-
tycznych, i to na każdym z analizowanych poziomów agregacji.

3. Dla stopy zadłużenia (SZ) zgodność wyznaczonych norm jest analogiczna 
jak w przypadku wskaźnika rotacji należności, przy czym pozycyjne prze-
działy wartości normatywnych dla tego wskaźnika są bliższe teoretycznym 
wartościom normatywnym niż dla wskaźnika rotacji należności.

Na najniższym poziomie agregacji porównano normy empiryczne wyznaczone 
dla poszczególnych sektorów z normami empirycznymi wyznaczonymi na poziomie 
makrosektorów, do których te sektory należą. Na tej podstawie zauważono, że zarówno 
dla sektorów z makrosektora Przemysł, jak i dla sektorów z makrosektora Handel 
i usługi trudno mówić o dużej zgodności norm empirycznych na tych poziomach agre-
gacji. Jednak można zaobserwować pewne prawidłowości w poszczególnych makro-
sektorach. W przypadku makrosektora Przemysł (tabela 4) można zauważyć, że:

1. Największe rozbieżności w poziomie norm empirycznych dotyczą wskaź-
nika rotacji należności i odnosi się to zarówno do klasycznych, jak i pozy-
cyjnych przedziałów wartości.

2. Dla wskaźnika płynności bieżącej w większości sektorów dolne granice kla-
sycznych przedziałów wartości normatywnych są wyższe od 0,53, a górne 
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– niższe od 3,06 (wyjątek stanowi sektor Spożywczy o dolnej granicy 0 
i górnej 3,63), natomiast dla przedziałów pozycyjnych dolne granice są 
w większości przypadków zbliżone do jedności, a górne nie przekraczają 
dwóch. Innymi słowy – te przedziały są zgodne z normami teoretycznymi.

3. Dla stopy zadłużenia w większości sektorów dolne granice klasycznych 
przedziałów wartości normatywnych nie są niższe od 0,37, a górne – nie 
przekraczają 0,85, natomiast dla przedziałów pozycyjnych dolne granice 
przyjmują wartości od 0,24 do 0,43, a górne – od 0,48 do 0,71, czyli nie 
odbiegają tak znacznie od norm wyznaczonych na poziomie makrosektora.

W makrosektorze Handel i usługi (tabela 5) wyraźnie widać, że dla wszyst-
kich badanych wskaźników klasyczne przedziały wartości normatywnych są bardzo 
odmienne w poszczególnych sektorach i znacznie odbiegają od norm na poziomie 
makrosektora. Trochę lepiej jest w przypadku przedziałów pozycyjnych i można 
wskazać kilka sektorów, w których te przedziały mają granice zbliżone do granic 
przedziałów na poziomie agregacji makrosektor, na przykład dla wskaźnika PB – 
sektor Budownictwo czy też dla wskaźnika SZ – sektor Usługi inne.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku badanych spółek na wyż-
szych poziomach agregacji można zaobserwować dość dużą zgodność pomiędzy wy-
znaczonymi normami empirycznymi, natomiast na niższych poziomach ta zgodność 
nie jest już tak jednoznaczna i w zasadzie dotyczy tylko sektorów z makrosektora 
Przemysł. Powodem zgodność norm empirycznych na poziomach makrosektor–
makrosektory łącznie jest fakt, że w wyniku agregacji spółek przechodzimy tylko 
z dwóch zbiorowości do jednej zbiorowości, a parametry opisowe charakteryzujące 
rozkłady badanych wskaźników w poszczególnych zbiorowościach mają prawie jed-
nakowe wartości – dotyczy to zarówno parametrów klasycznych, jak i pozycyjnych. 
W przypadku agregacji spółek na niższych poziomach (sektory–makrosektory) to 
właśnie duża rozbieżność wartości parametrów opisowych w poszczególnych sekto-
rach, szczególnie miar zróżnicowania, zadecydowała o braku zgodności norm empi-
rycznych pomiędzy nimi. Te rozbieżności są konsekwencją tego, że na najniższym 
poziomie agregacji dla makrosektora Przemysł analizowano rozkłady wskaźników 
aż w 8 zbiorowościach, natomiast dla makrosektora Handel i usługi – w 6.
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Największą stabilnością w przestrzeni charakteryzowały się pozycyjne prze-
działy wartości normatywnych dla wskaźnika płynności bieżącej, które w wielu 
przypadkach były zgodne nawet z normami teoretycznymi, natomiast najmniejszą 
– klasyczne przedziały wartości normatywnych dla wskaźnika rotacji należności.

Reasumując, można stwierdzić, że wyniki przeprowadzonych badań potwier-
dziły, że decydując się na wybór norm empirycznych w procesie diagnozowania 
sytuacji finansowej spółek giełdowych, najlepiej wyznaczać je na poziomie konkret-
nego sektora, wykorzystując w tym celu – dla wskaźników będących nominantami 
– pozycyjne przedziały wartości normatywnych. 
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ThE aNaLYSIS OF CONSISTENCY OF EMPIRICaL NORMaTIVE VaLuES  
FOR FINaNCIaL RaTIOS aT DIFFERENT LEVELS OF aggREgaTION OF COMPaNIES 

LISTED ON ThE WaRSaW STOCk ExChaNgE

abstract

The article presents results of the research that aim was to examine to what extent the 
empirical norms computed at different levels of object’s aggregation differ from each other 
and from the theoretical norms. The study was based on statistical data on three financial 
ratios that characterize liquidity, activity and debts of companies that were listed on the 
Warsaw Stock Exchange in 2011. The classical and positional ranges were used as the em-
pirical ranges of normative values because the selected ratios are nominants. Mean, standard 
deviation, median and median absolute deviation were used in order to compute them. The 
aggregations of companies were made at the following levels: sectors (the lowest level), 
macrosectors, macrosectors jointly (the highest level).
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Keywords: aggregation, ratios analysis, quantitative diagnosing, parameters of the distribu-
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pojęta konkurencyjność tkwi w otoczeniu procesów produkcyjnych, sprzyjając wzrostowi 
gospodarczemu.

Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa, wzrost gospodarczy, katalizator 
produktywności

Wprowadzenie

Celem artykułu jest ustalenie teoretycznych podstaw ekonomicznych koncep-
cji „konkurencyjności międzynarodowej” (rozumianej jako „konkurencyjność kra-
ju”) zaproponowanej przez Portera (1990), która jest stosowana przy sporządzaniu 
rankingów krajów, między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne (World 
Economic Forum – WEF) oraz Międzynarodowy Instytut Zarządzania Rozwojem 
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Streszczenie

Ważnym wyzwaniem realizowanej w Unii Europejskiej polityce spójności jest 
uwzględnienie zachodzących zmian demograficznych w kontekście czynnika sprzyjającego 
zrównoważonemu rozwojowi Europy. Analiza kształtowania się procesów demograficznych 
ma więc istotne znaczenie dla skutecznej polityki lokalnej, której priorytetem jest udzielanie 
wsparcia regionom mniej rozwiniętym, w tym obszarom wiejskim. W artykule zbadano, czy 
w dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej kierunki zmian i natężenie wybranych 
procesów demograficznych przebiegają podobnie w województwach oraz obszarach miej-
skim i wiejskim w Polsce oraz czy obserwowane zmiany w Polsce odpowiadają zmianom 
zachodzących w krajach Unii.

Słowa kluczowe: wskaźnik dzietności, przeciętne dalsze trwanie życia, starzenie się

Wstęp

Stan i struktura demograficzna ludności wynika z kształtowania się podsta-
wowych procesów demograficznych: płodności, umieralności, zawierania i rozpadu 
małżeństw oraz migracji. W krajach europejskich od XX wieku zachodzą niespo-
tykane dotąd zmiany demograficzne odpowiadające drugiej fazie przejścia demo-
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graficznego (Okólski, 1990). Współczynnik dzietności spadł poniżej wartości 2,1, 
która gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń. Dzięki ogromnemu postępowi 
technicznemu i rozwojowi medycyny miał miejsce największy w historii ludzkości 
przyrost oczekiwanej długości życia. Wydłużanie się życia oraz spadek płodności 
znacznie przyśpieszyły starzenie się europejskich społeczności. Migracje między-
narodowe natomiast zdaniem znawców tematyki stały się jednym z ważniejszych 
procesów ludnościowych XX wieku (Jaźwińska, 2000). Przemiany w procesie re-
produkcji ludności prowadzące do starzenia się społeczeństw miały miejsce najpierw 
w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i stopniowo były obserwowalne 
w pozostałych populacjach (Kotowska, 1999). 

Obserwowane na świecie i w Europie przemiany demograficzne mają poważne 
implikacje społeczno-ekonomiczne. W obliczu tych przemian w Unii Europejskiej 
realizowana jest strategia rozwojowa uwzględniająca politykę spójności. Polityka 
spójności polega na wzmocnieniu spójności gospodarczej i społecznej krajów 
Wspólnoty Europejskiej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów oraz zacofania regionów, w tym obszarów wiejskich. Ważnym 
priorytetem polityki spójności jest udzielanie wsparcia regionom mniej rozwinię-
tym. Mając obraz wyzwań ekonomicznych, z jakimi wiążą się zmiany demograficz-
ne, Parlament Europejski podkreślił, że należy dostrzegać możliwości związane ze 
zmianami demograficznymi, a nie tylko zagrożenia. W tym kontekście zadaniem 
na najbliższe lata ma być przekształcenie „obciążenia demograficznego” w czynnik 
sprzyjający zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Maier, 2011).

Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych pro-
cesów demograficznych w Polsce w dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. 
W opracowaniu zbadano, czy kierunki zmian i natężenie wybranych procesów de-
mograficznych przebiegają podobnie w województwach oraz obszarach miejskim 
i wiejskim w Polsce oraz czy obserwowane zmiany w Polsce odpowiadają zmianom 
zachodzących w krajach Unii.
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1. kształtowanie się współczynnika dzietności, przeciętnego dalszego trwania 
życia oraz współczynnika starości w Polsce w 2003 roku

Prosta zastępowalność pokoleń oznacza, że pokolenie rodziców jest zastępo-
wane przez pokolenie dzieci i jest dla społeczeństwa stanem pożądanym, decydu-
jącym o jego istnieniu. Długo utrzymujący się spadek współczynnika dzietności 
poniżej wartości gwarantującej zastępowalność pokoleń oraz kształtowanie się liczby 
zgonów powyżej liczby urodzeń prowadzą do wymierania populacji. W Polsce od 
lat dziewięćdziesiątych obserwujemy kształtowanie się procesów demograficznych 
odpowiadające teorii drugiego przejścia demograficznego (Frątczak, 2002). W latach 
pięćdziesiątych współczynnik dzietności (określający liczbę urodzonych dzieci przy-
padających na jedną kobietę w wieku rozrodczym – 15–49 lat) wyniósł w Polsce 3,62 
i był dużo wyższy od średniej wartości w całej Europie (2,65). Na początku lat dzie-
więćdziesiątych współczynnik dzietności w Polsce spadł poniżej wartości gwarantu-
jącej prostą zastępowalność pokoleń i tendencja spadkowa utrzymywała się do roku 
2003. W tym okresie współczynnik osiągnął wartość 1,22 i był najniższy w Europie.

Rysunek 1. Współczynnik dzietności w Polsce w 2003 roku według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Dramatycznie niska wartość współczynnika dzietności w Polsce charakteryzo-
wała się przestrzennym zróżnicowaniem. Zdecydowanie mniejszą płodność odno-
towano wśród kobiet zamieszkujących obszary miejskie, zarówno średnio w Polsce, 
jak i we wszystkich województwach. Najniższą wartość współczynnik dzietności 
osiągnął w województwie opolskim (0,98 w miastach i 1,04 na obszarach wiejskich) 
oraz w dolnośląskich miastach 1,03. Najwyższą płodnością charakteryzowały się 
mieszkanki obszarów wiejskich w województwie pomorskim (1,65) oraz warmiń-
sko-mazurskim (1,59).

Zgodnie z teorią przejścia demograficznego spadkowi płodności towarzyszy 
również spadek umieralności. Wskaźnikiem syntetycznym odzwierciedlającym 
przemiany umieralności całej populacji jest długość przeciętnego trwania życia. 
W latach 1950–1955 różnice w długości życia mieszkańców krajów Europy były 
duże (Wolańska, 2011). Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce wyniosło 61,3 
roku i było krótsze od średniej Europejskiej: 65,6 roku. Druga połowa XX wieku to 
okres intensywnych przemian demograficznych nie tylko w najbardziej rozwiniętych 
krajach i Europie, ale na całym świecie. Nigdy dotąd przyrost przeciętnego trwania 
życia na przestrzeni 50 lat nie był tak duży jak w minionym półwieczu. Dużymi 
beneficjentami przemian społeczno-ekonomicznych, które wpłynęły na wydłużenie 
życia, byli mieszkańcy Polski, których życie wydłużyło się o 13 lat i w 2003 roku 
Polacy mieli przed sobą średnio 74,2 roku życia. W tym okresie mieszkańcy Polski 
żyli krócej o 3 lata od mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

Mężczyźni na całym świecie żyją przeciętnie krócej od kobiet. Wzorzec przed-
wczesnej umieralności mężczyzn ulegał zmianie w czasie: wzorzec obserwowany 
w okresie wczesnej modernizacji determinowany był czynnikami biologicznymi, 
podczas gdy wzorzec rejestrowany w okresie dojrzałego społeczeństwa przemysło-
wego wynika z zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia (Fihel, 2011). 
W początkowym okresie analizy średnio w Polsce oraz poza województwami: 
łódzkim i śląskim mężczyźni w miastach żyli dłużej od mężczyzn zamieszkują-
cych tereny wiejskie. Różnica w długości życia badanych podpopulacji była duża: 
najwięcej lat do przeżycia przed sobą mieli mieszkańcy terenów miejskich w woje-
wództwach: podkarpackim (72,5) i małopolskim (72,5), a mniej o 4 lata mężczyźni 
warmińsko-mazurskiej (68,4) i lubuskiej (68,6) wsi (rysunek 2).
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Rysunek 2. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn (e0) w 2003 roku  
według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W zbiorowości polskich kobiet kształtowanie się dalszego przeciętnego trwania 
życia było odmienne niż w zbiorowości mężczyzn (rysunek 3). Średnio w Polsce 
mieszkanki wsi (79,2) żyły dłużej od mieszkanek miast (78,8), przeciwnie do zbio-
rowości mężczyzn. Również różnica w długości życia z uwzględnieniem miejsca 
zamieszkania w zbiorowości kobiet była mniejsza. Największą wartość przeciętnego 
dalszego życia odnotowano w województwie podlaskim (80), zarówno na terenach 
miejskich, jak i wiejskich, na małopolskiej (80) i świętokrzyskiej (79,8) wsi, a naj-
mniejszą na terenach miejskich województw śląskiego (77,8) i łódzkiego (77,8). 

W poszczególnych województwach wpływ miejsca zamieszkania: miasto, wieś 
nie determinował jednoznacznie kształtowania się długości życia kobiet. W części 
województw mieszkanki terenów miejskich żyły dłużej, w pozostałych sytuacja 
była odwrotna. Należy również zauważyć, że w roku 2003 różnica w przeciętnym 
dalszym trwaniu życiu w zbiorowościach mężczyzn i kobiet w Polsce (8,3 roku) była 
większa niż średnio w krajach Unii Europejskiej (6,2 roku).
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Rysunek 3. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet (e0) w 2003 roku według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Kształtowanie się urodzeń i zgonów wpływa na strukturę ludności i przy spadku 
zarówno płodności, jak i umieralności postępuje proces starzenia się zbiorowości.

Rysunek 4. Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w Polsce w 2003 roku według 
województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Dołączając do Unii Europejskiej, Polska była jednym z młodszych państw eu-
ropejskich. Ludność w wieku 65 lat i więcej stanowiła 12,8% Polaków, podczas 
gdy średnio w krajach Unii osoby starsze przekraczały 16% ludności ogółem. 
Średnio w Polsce większy odsetek ludzi starych odnotowano na terenach wiejskich. 
Wystąpiło duże zróżnicowanie odsetka osób starszych w wyróżnionych podpopula-
cjach. Przyjmował on wartości od 9,5% na terenach wiejskich województwa pomor-
skiego do 18,6% na podlaskiej wsi. 

2. kształtowanie się współczynnika dzietności, przeciętnego dalszego trwania 
życia oraz współczynnika starości w Polsce w 2013 roku

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co oznacza realizację 
wspólnej polityki strukturalnej. Poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności Unia inwestuje w tysiące 
projektów we wszystkich europejskich regionach, aby zrealizować nadrzędny cel: 
promować spójność gospodarczą i społeczną, zmniejszając różnice rozwojowe po-
między państwami członkowskimi i regionami. Po 10 latach członkowstwa Polski 
w Unii, kiedy dokonuje się podsumowania korzyści płynących z naszej akcesji 
przede wszystkim w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym, prze-
analizowano, jak w minionej dekadzie zmieniała się sytuacja wybranych zmiennych 
demograficznych.

Wskaźnik dzietności, który w Polsce w 2003 roku osiągnął najniższą jak dotąd 
wartość, wzrósł nieznacznie w kolejnych latach i ponownie zaczął maleć do wartości 
1,26 w roku 2013, zwiększając nieznacznie dystans do wartości średniej krajów Unii 
Europejskiej (1,55). Zaobserwowany niewielki wzrost wartości wskaźnika dzietności 
w przekroju terytorialnym miał miejsce głównie w miastach. W większości woje-
wództw na terenach wiejskich dzietność kobiet zmalała (rysunek 5). 

Zaobserwowane zmiany w kształtowaniu się dzietności w wyróżnionych pod-
populacjach spowodowały, że zróżnicowanie wartości współczynnika dzietności 
było nieco mniejsze niż w roku bazowym (tabela 1). 
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Rysunek 5. Zmiana wartości współczynnika dzietności w Polsce  
w latach 2003–2013 według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 1. Miary statystyczne przestrzennego zróżnicowania województw  
według wybranych wskaźników w 2003 i 2013 roku

Wskaźnik Współczynnik dzietności Trwanie życia 
mężczyzn

Trwanie życia 
kobiet

Odsetek ludzi 
starych

lata 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013

min. 0,98 1,03 68,60 70,70 77,80 79,40 9,50 9,70

max 1,65 1,56 72,50 75,90 80,00 82,50 18,60 17,60

rozstęp 0,67 0,52 3,90 5,20 2,20 3,10 9,10 7,90

współczynnik 
zmienności 14,93% 10,53% 1,50% 1,72% 0,77% 0,99% 14,65% 13,19%

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.

W badanym okresie przeciętne dalsze trwanie życie mieszkańców Unii 
Europejskiej wydłużyło się o 2,7 roku. Wzrostowa tendencja długości życia również 
miała miejsce w Polsce, choć wzrost był mniejszy i wyniósł 2,3 roku. Utrzymała się 
również większa niż średnio w Unii różnica pomiędzy długością życia w zbiorowo-
ściach mężczyzn i kobiet.
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Rysunek 6. Przyrost przeciętnego dalszego trwania życia  
w latach 2003–2013 w zbiorowości mężczyzn według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wśród mężczyzn najwięcej zyskali mieszkańcy obszarów miejskich woje-
wództw podkarpackiego i mazowieckiego. Najmniejszy przyrost długości życia miał 
miejsce w województwie łódzkim, zarówno w mieście, jak i na wsi. W wyróżnionych 
podzbiorowościach długość życia wyniosła w 2013 roku od 70,7 roku na terenach 
wiejskich województw warmińsko-mazurskiego i łódzkiego do 75,9 roku w podkar-
packich miastach. Oznacza to, że dystans pomiędzy wyróżnionymi podzbiorowo-
ściami się zwiększył. Przyrosty długości życia w zbiorowości kobiet również były 
nierównomierne (rysunek 7). 

Najwięcej zyskały mieszkanki podkarpackich i świętokrzyskich miast, najmniej 
natomiast lubuskiej i warmińsko-mazurskiej wsi. Generalnie więcej lat przybywało 
mieszkankom miast i w roku 2013 w Polsce kobiety mieszkające na wsi i w miastach 
osiągnęły taką samą oczekiwaną długość życia średnio 81,1 roku. Jednocześnie zróż-
nicowanie długości życia w wyróżnionych podpopulacjach zwiększyło się nieznacz-
nie w porównaniu z rokiem 2003.
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Rysunek 7. Przyrost przeciętnego dalszego trwania życia w latach 2003–2013 wśród kobiet 
według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 8. Przyrost osób w wieku 65 lat i więcej w latach 2003–2013  
w Polsce według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W badanym okresie liczba osób starszych zwiększyła się w krajach Unii 
Europejskiej o 2 p.p. i wyniosła 18,2%. W Polsce przyrost wyniósł niecałe 2 p.p. 
i osób w wieku 65 lat i więcej było 14,7 %. Przyrost seniorów miał jednak miejsce 
głównie na obszarach miejskich (rysunek 8). W dekadzie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej ludzi starszych przybyło najwięcej w miastach województw opolskie-
go, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. O ile w roku 2003 więcej osób starszych 
było wśród ludności wiejskiej, to zaobserwowane zmiany doprowadziły do wręcz 
„odmłodnienia” mieszkańców polskiej wsi oraz „postarzenia” mieszkańców miast. 
W ostatnim roku badania różnice w odsetku osób starszych w wyróżnionych pod-
populacjach były mniejsze niż w roku 2003.

Podsumowanie

Prosta zastępowalność pokoleń to postulat stawiany społeczeństwom i władzom 
publicznym. Wstępując do Unii Europejskiej, Polska była krajem o najniższym 
współczynniku dzietności, a po 10 latach członkostwa sytuacja niewiele się zmieni-
ła. Analizując czynniki wpływające na kształtowanie się współczynnika dzietności 
w Polsce, P. Szukalski (2009) przewiduje niewielki wzrost płodności w Polsce w ko-
lejnych latach, choć niestety zdaniem autora nie ma żadnych przesłanek, by oczeki-
wać w najbliższym dwudziestoleciu przywrócenia prostej zastępowalności pokoleń 
w Polsce. W krajach Unii Europejskiej w badanym okresie również nie odnotowano 
znaczącego przyrostu wartości wskaźnika dzietności. Uwzględniając jednak mający 
obecnie miejsce napływ uchodźców do krajów europejskich, sytuacja ta może ulec 
istotnym zmianom. 

Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej pogłębiła przestrzenne zróż-
nicowanie długości życia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet oraz przyniosła 
zwiększenie dystansu pomiędzy długością życia Polaków i Europejczyków. 

Zachowane zostało również zróżnicowanie przestrzenne ludności w wieku  
65 lat i więcej. W minionym dziesięcioleciu osób starszych przybyło we wszyst-
kich województwach w obszarach miejskich, co spowodowało, że o ile w roku 2003 
starsza była polska wieś, to w roku 2013 sytuacja jest odwrotna – seniorów jest więcej 
na obszarach miejskich. W Polsce występuje zróżnicowanie sytuacji społeczno- 
-gospodarczej według województw i w okresie 2003–2011 nie dostrzega się pozy-
tywnych skutków polityki spójności (Bartosiewicz, Stańczyk, 2014). Występowanie 
zróżnicowania procesów demograficznych jest więc kolejnym zagrożeniem dla 
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spójności Polski i dużym wyzwaniem dla realizowanej polityki społecznej. Należy 
jednak mieć na uwadze, że procesy demograficzne cechują się dużą stabilnością i ich 
modyfikacja jest trudna i możliwa do zaobserwowania w dłuższym przedziale czasu.
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Streszczenie

W niniejszym artykule podjęto próbę wyznaczenia wskaźnika mierzącego atrakcyj-
ność lokalizacji poszczególnych osiedli w Szczecinie. Badanie oparto na cenach transakcyj-
nych 1400 mieszkań sprzedanych na lokalnym rynku wtórnym. Choć atrakcyjność lokaliza-
cji nie jest cechą mierzalną, znajduje swoje odzwierciedlenie w wartościach nieruchomości. 
Przyjęto więc założenie, że jeśli transakcje zostały zrealizowane w podobnych warunkach 
ekonomicznych oraz stan prawny przedmiotowych lokali był zbliżony, to ceny determino-
wała głównie jakość i lokalizacja nieruchomości, które można wyodrębnić i porównać.

Opracowanie opiera się na wynikach Badania cen nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych w wybranych miastach Polski przeprowadzanego przez Narodowy Bank 
Polski. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są opiniami autorki i nie przedstawiają 
stanowiska organów Narodowego Banku Polskiego.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, atrakcyjność lokalizacji, ocena jakości mieszkań

Wstęp

Lokalizacja jest jednym z najważniejszych atrybutów wartości lokali mieszkal-
nych (Kucharska, 2006), stąd też zarówno w procesach wyceny, jak i analiz rynku 
nieruchomości wskazuje się ją jako główny czynnik kształtujący cenę rynkową.  
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Ze względu na trudności związane z jej obiektywnym wartościowaniem w wielu 
raportach i operatach szacunkowych atrakcyjność lokalizacji jest przedstawiana 
jako zmienna quasi-ilościowa, a jej wartości wyznaczane są na podstawie wiedzy 
eksperckiej lub założenia, że im bliżej centrum miasta, tym lokalizacja jest korzyst-
niejsza. Metody te nie są jednak doskonałe i nie zawsze przynoszą pożądane efekty. 
Wskaźniki oparte na doświadczeniu rzeczoznawcy obarczone są zwykle błędem 
wynikającym z subiektywizmu i indywidualnych upodobań oceniającego. Natomiast 
wskaźniki oparte na odległości od konkretnego punktu na mapie mogą pomijać 
szereg istotnych zależności, takich jak na przykład uciążliwość otoczenia, dostęp do 
obszarów zieleni itp.

W niniejszym artykule podjęto próbę oszacowania syntetycznej miary atrakcyj-
ności poszczególnych osiedli Szczecina na podstawie około 1400 transakcji przepro-
wadzonych na wtórnym rynku lokali mieszkalnych. W tym celu przyjęto założenie, 
że na wartość rynkową badanych nieruchomości w przeważającym stopniu mają 
wpływ 3 czynniki: lokalizacja, faza cyklu koniunkturalnego oraz jakość zasobu 
szeroko rozumiana jako stan techniczny i prawny przedmiotowych nieruchomości. 
Hipoteza badawcza zakłada, że po wyeliminowaniu wpływu na cenę czynników 
koniunkturalnych i jakościowych można wyodrębnić składową odpowiadającą za 
skłonności nabywców do inwestowania w konkretnej lokalizacji, w tym przypadku 
na konkretnym osiedlu.

1. Metodyka badań

W pierwszym etapie badania podjęto próbę wyeliminowania czynników ko-
niunkturalnych mogących mieć wpływ na kształtowanie wartości nieruchomości. 
W tym celu na podstawie rysunku 1 odrzucono wszystkie obserwacje, które obej-
muje okres boomu (lata 2006–2008) i spowolnienia gospodarczego (lata 2009–2011). 
Największą stabilizację średniej ceny transakcyjnej na rynku wtórnym obserwowa-
no w okresie od początku drugiego półrocza 2012 roku do końca pierwszego półro-
cza 2015 roku i to właśnie te dane będą analizowane w dalszej części opracowania.
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Rysunek 1. Średnie ceny transakcyjne na wtórnym rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

W kolejnym etapie badania podjęto próbę oceny jakości zasobów będących 
przedmiotem obrotu w badanym okresie. W tym celu analizie poddano takie zmienne 
diagnostyczne, jak:

a) lokalizacja – sprecyzowana do poziomu osiedla;
b) cena 1 m2;
c) powierzchnia w m2;
d) liczba pokoi;
e) numer piętra;
f) wiek budynku;
g) winda: 0 – brak, 1 – występuje;
h) ogród: 0 – brak, 1 – występuje;
i) rodzaj kuchni: 1 – ciemna, 2 – z oknem, 3 – aneks kuchenny;
j) rodzaj prawa do lokalu: 0 – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

1 – własność;
k) typ lokalu: 0 – jednopoziomowy, 1 – wielopoziomowy;
l) powierzchnie zewnętrzne (balkon, taras, loggia): 0 – brak, 1 – występuje;
m) alarm (monitoring, osiedle zamknięte): 0 – brak, 1 – występuje;
n) ocena położenia lokalu w budynku: 1 – mało korzystna (parter, ostatnia 

kondygnacja), 3 – korzystna (pierwsze piętro, parter w przypadku przyna-
leżności ogrodu), 2 – przeciętna (pozostałe przypadki);

o) standard wykończenia: 1 – niski, 2 – przeciętny, 3 – wysoki;
p) technologia budowy budynku: 1 – tradycyjna, 2 – prefabrykowana,  

3 – udoskonalona;
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q) garaż (występuje tylko w przypadku, gdy zakup był obligatoryjny 
i jego wartość nie została wyodrębniona w akcie notarialnym): 0 – brak,  
1 – występuje;

r) komórka lokatorska (piwnica, strych, jeśli przynależy do konkretnego 
lokalu): 0 – brak, 1 – występuje.

Przedstawione cechy są stymulantami, co oznacza, że wraz ze wzrostem ich 
wartości rośnie również ocena atrakcyjności mieszkania. Ze względu na powielanie 
informacji w parach atrybutów (powierzchnia i liczba pokoi, a także ocena poło-
żenia lokalu w budynku i numer piętra) odrzucono drugie z nich. Ze względu na 
specyficzne warunki notowania zmiennej dotyczącej garaży pominięto również tę 
cechę nieruchomości. Ponadto wszystkie transakcje uwzględnione w badaniu miały 
charakter całościowy i rynkowy. Nie odnotowano tu czynności związanych z podzia-
łem majątku małżeńskiego, działem spadku, zniesienia współwłasności itp. Żadna 
z analizowanych nieruchomości nie powinna więc mieć dodatkowych służebności 
i obciążeń poza ewentualną hipoteką. Różnice w stanie prawnym analizowanych 
lokali mieszkalnych powinny dotyczyć jedynie formy własności, co według danych 
ujętych na rysunku 2 nie ma istotnego wpływu na wartość nieruchomości, w konse-
kwencji czego forma własności także została odrzucona ze zbioru zmiennych.

Rysunek 2. Średnie ceny transakcyjne na wtórnym rynku lokali mieszkalnych 
w Szczecinie według form własności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Do oceny jakości zasobów poszczególnych lokalizacji zastosowano taksono-
miczny miernik rozwoju (TMR) według następującej procedury: dla badanych osiedli 
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obliczono średnie (przy cechach mierzonych na skali przedziałowej) oraz mediany 
(przy cechach mierzonych na skali porządkowej) analizowanych atrybutów, po czym 
poddano je normalizacji według wzoru (Strahl, Walesiak, 1997):

           ,

gdzie:
 – wartość j-tego atrybutu dla i-tego osiedla,

 – minimalna wartość j-tego atrybutu,
 – maksymalna wartość j-tego atrybutu.

W celu porównania badanych osiedli z hipotetycznym osiedlem wzorco-
wym, dla którego wszystkie cechy przyjmowałyby maksymalnie korzystne warto-
ści, wyznaczono odległości euklidesowe na podstawie wzoru (Pociecha, Podolec, 
Sokołowski, Zając, 1988):

        ,

gdzie:
 – odległość euklidesowa i-tego osiedla od wzorca,
 – liczba atrybutów,

 – wartość j-tego atrybutu dla i-tego osiedla.
Wartość syntetycznego miernika rozwoju dla i-tego osiedla ( ) wyznaczono 

następująco:

    ,

Ocena jakości zasobu jest tym wyższa, im wyższy wynik .
Na podstawie otrzymanych wartości syntetycznych mierników rozwoju prze-

prowadzono analizę regresji i wyznaczono liniowy model ekonometryczny postaci:
              ,

gdzie:
 – teoretyczna cena transakcyjna dla i-tego osiedla,
 – wartość TMR dla i-tego osiedla.

Zastosowana procedura oceny atrakcyjności lokalizacji zakłada, że jeżeli po 
uwzględnieniu jakości lokalu wartość zmiennej objaśnianej w i-tym obiekcie jest 
znacznie większa (lub mniejsza) niż wartość oczekiwana, to może to wynikać z od-
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działywania czynników specyficznych dla danego obiektu, w tym przypadku oto-
czenia (lokalizacji) nieruchomości. Po uwzględnieniu atrybutów jakościowych iden-
tyfikuje się obiekty nietypowe ze względu na poziom cen oraz przyjmuje hipotezę, 
że nietypowość ta jest wynikiem oddziaływania lokalizacji. O występowaniu pozy-
tywnych bądź negatywnych wpływów umiejscowienia nieruchomości wnioskuje się 
więc na podstawie przeciętnych cen, a dokładniej – reszt modelu (Doszyń, 2013).

2. Ilustracja empiryczna

Biorąc pod uwagę powyższe założenie, badanie rozpoczęto od analizy rozkładu 
średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych sprzedanych w badanym okresie 
według osiedli. Szczegółowe dane oraz orientacyjny rozkład przestrzenny przedsta-
wiono w tabeli 1 i na rysunku 3.

Tabela 1. Średnie ceny mieszkań sprzedanych na szczecińskim rynku wtórnym  
według osiedli

Nazwa osiedla Cena  
1 m2 Nazwa osiedla Cena  

1 m2 Nazwa osiedla Cena  
1 m2

Krzekowo–Bezrzecze 4951 Pomorzany 3945 Centrum 3724

Warszewo 4863 Niebuszewo 3896 Dąbie 3593

Bukowo 4541 Niebuszewo–Bolinko 3896 Słoneczne 3497

Bukowe–Klęskowo 4233 Łękno 3889 Turzyn 3355

Gumieńce 4084 Pogodno 3854 Podjuchy 3226

Zawadzkiego–
Klonowica 4052 Zdroje 3829 Śródmieście Zachód 3151

Nowe Miasto 4044 Żelechowa 3771 Płonia–Śmierdnica–
Jezierzyce 3099

Stare Miasto 3988 Majowe–Kijewo 3768 Załom 2886

Śródmieście Północ 3964 Drzetowo–Grabowo 3760 Stołczyn 2786

Świerczewo 3948 Arkońskie–
Niemierzyn 3758 Golęcino–Gocław 2724

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Rysunek 3. Mapa średnich cen mieszkań sprzedanych na rynku wtórnym według osiedli

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz map Miejskiego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

Podczas analizy tabeli 1 i rysunku 3 zdziwienia nie wzbudzają najniższe ceny  
1 m2 rozlokowane na osiedlach peryferyjnych, takich jak: Stołczyn, Załom czy 
Płonia–Śmierdnica–Jezierzyce. Ciekawi natomiast umiejscowienie najwyższych 
wartości poza Śródmieściem. Wyłączając Nowe Miasto, najdroższe nieruchomo-
ści odnotowano na osiedlach położonych przy granicach Szczecina. Ścisłe centrum 
osiąga ceny niższe niż średnia dla lokalnego rynku wtórnego, a Turzyn i okolice 
placu Tadeusza Kościuszki charakteryzują wartości zbliżone do minimalnych.

Kolejnym etapem badania było wyznaczenie syntetycznego miernika rozwoju 
stanowiącego miarę jakości analizowanych lokali. Szczegółowe wyniki obliczeń 
przedstawiono w tabeli 2 oraz na rysunku 4.

Tabela 2. Wartości TMR dla poszczególnych osiedli obliczone bez uwzględnienia cen

Nazwa osiedla TMR Nazwa osiedla TMR Nazwa osiedla TMR

1 2 3 4 5 6

Krzekowo–
Bezrzecze 0,44 Słoneczne 0,22 Drzetowo–

Grabowo 0,16

Warszewo 0,35 Zawadzkiego–Klonowica 0,21 Niebuszewo–
Bolinko 0,16

Bukowo 0,31 Świerczewo 0,20 Podjuchy 0,15



524 Metody ilościowe w ekonoMii

1 2 3 4 5 6

Żelechowa 0,30 Śródmieście Północ 0,20 Stare Miasto 0,13

Zdroje 0,26 Załom 0,20 Centrum 0,09

Majowe–Kijewo 0,25 Niebuszewo 0,20 Golęcino–Gocław 0,07

Gumieńce 0,25 Pomorzany 0,19 Łękno 0,05

Bukowe–
Klęskowo 0,23 Arkońskie–Niemierzyn 0,18 Turzyn 0,05

Pogodno 0,23 Płonia–Śmierdnica–
Jezierzyce 0,17 Stołczyn 0,01

Nowe Miasto 0,22 Dąbie 0,17 Śródmieście 
Zachód 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Rysunek 4. Mapa wartości wskaźnika TMR dla poszczególnych osiedli Szczecina 
obliczonych bez uwzględnienia cen

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz map Miejskiego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

Rozkład wartości syntetycznego miernika rozwoju w tabeli 2 i na rysunku 4 
jest wyraźnie powiązany z przedstawionym wcześniej rozkładem przeciętnych cen 
1 m2 lokali mieszkalnych. Dowodzi to istnienia silnej dodatniej korelacji pomię-
dzy badanymi zmiennymi. Podobieństwo rysunków 3 i 4 jest na tyle znaczące, że 
sugeruje uznanie jakości zasobów za jeden z głównych czynników kształtujących 
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ceny nieruchomości w badanej próbie. Między innymi z tego powodu wyznaczono 
liniowy model ekonometryczny z syntetycznym miernikiem rozwoju jako zmienną 
objaśniającą, który po oszacowaniu przyjął następującą postać:1

        .

          
Przyjęto założenie, że jeżeli składniki resztowe przekraczają wartość odchyle-

nia standardowego reszt, to może to wynikać z oddziaływania lokalizacji. Zakłada 
się więc, że specyfikacja modelu, w którym uwzględnia się tylko jakość zasobów 
mieszkaniowych, nie jest pełna. W związku z brakiem informacji a priori o atrak-
cyjności lokalizacji osiedli określa się ją na podstawie reszt modelu, przyjmując, że 
odpowiednio duże reszty (dodatnie lub ujemne) mogą być skutkiem oddziaływania 
lokalizacji.

Opierając się na powyższych założeniach, wyznaczono nową postać modelu 
uwzględniającą pozytywny i negatywny wpływ otoczenia nieruchomości2:

  .

          
Korzystna lokalizacja podnosiła teoretyczną wartość 1 m2 nieruchomości prze-

ciętnie o 416,11 zł, natomiast niekorzystna obniżała ją przeciętnie o 617,39 zł.
W kolejnym etapie badania wyznaczono różnice względne wartości syn-

tetycznego miernika rozwoju obliczonego w dwóch wariantach. Pierwszy z nich 
uwzględniał jedynie cechy związane z jakością lokali, drugi natomiast został roz-
szerzony o średnie ceny 1 m2 odpowiadające konkretnym osiedlom. Przyjęto, że 
jeśli w drugim wariancie wartości TMR są względnie większe, to cena mogła być 
zawyżona w stosunku do jakości sprzedawanego zasobu. Jeśli wszystkie transakcje 
zostały zawarte w zbliżonych warunkach ekonomicznych i standard mieszkań nie 
tłumaczy cen w pełni, to można przypuszczać, że pozostałe czynniki kształtujące 
wartość nieruchomości wiążą się z jej lokalizacją. Na tej podstawie wnioskowano, że 
wysoka wartość różnic wskaźników TMR świadczy o korzystnej ocenie lokalizacji 
wśród nabywców.

1  Wartość statystyki t-studenta na poziomie 5,90 przekracza wartość krytyczną 2,045. Oznacza 
to, że przy założonym poziomie istotności 0,05 ocena parametru przy zmiennej di jest istotna statysty-
cznie.

2  Moduły statystyk t-studenta na poziomie 4,35, 7,66 i 12,55 przekraczały wartość krytyczną 
2,052. Oznacza to, że przy założonym poziomie istotności 0,05 oceny parametrów były istotne stat-
ystycznie.
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Rysunek 5. Reszty modelu średnich cen mieszkań opartego na wartościach wskaźników 
TMR dla poszczególnych osiedli Szczecina

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Rysunek 6. Mapa reszt modelu średnich cen mieszkań opartego na wartościach 
wskaźników TMR dla poszczególnych osiedli Szczecina

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz map Miejskiego Ośrodka Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
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Tabela 3. Różnice względne w wartościach wskaźników TMR dla poszczególnych osiedli 
Szczecina obliczone z uwzględnieniem cen

Śródmieście Zachód 1,00 Nowe Miasto 0,07 Dąbie 0,03

Łękno 0,28 Świerczewo 0,07 Zdroje 0,03

Centrum 0,14 Drzetowo–
Grabowo 0,06 Majowe–Kijewo 0,03

Stare Miasto 0,12 Bukowo 0,06 Żelechowa 0,01

Turzyn 0,10 Niebuszewo 0,06 Stołczyn 0,00

Niebuszewo–Bolinko 0,09 Warszewo 0,06 Słoneczne 0,00

Bukowe–Klęskowo 0,08 Gumieńce 0,06 Podjuchy –0,04

Zawadzkiego–
Klonowica 0,07 Arkońskie–

Niemierzyn 0,06 Płonia–Śmierdnica–
Jezierzyce –0,08

Pomorzany 0,07 Pogodno 0,04 Załom –0,15

Śródmieście Północ 0,07 Krzekowo–
Bezrzecze 0,04 Golęcino–Gocław –0,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Rysunek 7. Mapa różnic względnych w wartościach wskaźników TMR dla poszczególnych 
osiedli Szczecina obliczonych z uwzględnieniem cen

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz map Miejskiego Ośrodka Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
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Rysunek 7 wyraźnie różni się od przedstawionych powyżej rysunków 3 i 4 
koncentracją najwyższych wartości w centralnej części miasta. Najdroższe nieru-
chomości, przeważnie rozproszone na obrzeżach miasta, charakteryzowały niskie 
względne różnice w wartościach TMR. Najwięcej na swojej lokalizacji zyskiwały 
śródmiejskie lokale o stosunkowo niskiej jakości.

Podsumowanie

Wyniki badania przedstawione w powyższych tabelach i mapach jednoznacz-
nie wskazują na istnienie silnej zależności pomiędzy średnimi cenami transakcyj-
nymi lokali mieszkalnych sprzedawanych na rynku wtórnym i obliczonym wskaź-
nikiem jakości zasobów. Najwyższe ceny osiągają nieruchomości zlokalizowane na 
relatywnie „młodych” osiedlach charakteryzujących się nowoczesnym zasobem, 
o względnie niskim poziomie zużycia, gdzie w dalszym ciągu są realizowane nowe 
inwestycje deweloperskie. Nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy na fakt, iż 
jedną z cech najsilniej wpływających na wartość nieruchomości jest standard wy-
kończenia, który w większości mieszkań zlokalizowanych na takich osiedlach, jak: 
Krzekowo–Bezrzecze, Warszewo, Bukowo czy Gumieńce, utrzymuje się na bardzo 
wysokim poziomie.

Interesujące jest porównywanie różnic w wartościach wskaźnika TMR obliczo-
nego z uwzględnieniem i bez uwzględnienia ceny 1 m2 jako zmiennej objaśniają-
cej. Wynika z niego, że otrzymano zupełnie inne rozkłady parametrów na mapach. 
Niekiedy dodanie cen jako atrybutów charakteryzujących osiedla podnosi ich wcze-
śniejszą ocenę. Oznacza to, że z powodów innych niż jakość zasobów nabywcy są 
skłonni ponosić wyższe koszty zakupu mieszkań znajdujące się we wskazanych ob-
szarach. Analiza względnych różnic TMR wskazuje na gromadzenie się atrakcyjnych 
lokalizacji w Śródmieściu i potwierdza ogólne przekonanie, że wraz ze wzrostem 
odległości od centrum miasta spada ocena atrakcyjności lokalizacji.

Patrząc na sytuację z tego punktu widzenia, można wywnioskować, że wspo-
mniane wcześniej osiedla z nowoczesnym zasobem nie są korzystnymi lokalizacja-
mi, a klienci dokonujący tam zakupów kierowali się raczej cenami, które były niższe 
niż dla lokali o podobnej jakości, ale znajdujących się bliżej centrum.
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aSSESSMENT OF ThE aTTRaCTIVENESS OF ThE LOCaTION aND QuaLITY  
OF aPaRTMENTS SOLD ON ThE SECONDaRY MaRkET IN SZCZECIN IN 2012–2015

abstract

The article attempts to determine an indicator that measures the attractiveness of the lo-
cation of particular housing estates in Szczecin. The research was based on 1400 transaction 
prices of the apartments sold on the local secondary market. Although the attractiveness of 
the location is not a measurable feature, it is reflected in the value of real estate. Therefore, an 
assumption was made that if the transactions were carried out in similar economic conditions 
and the legal status of the apartments was similar, the prices were determined mainly by the 
quality and location of the property, which can be extracted and compared.

Translated by Elwira Zaorska
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Streszczenie

Polski rynek nieruchomości w ciągu ostatnich lat doświadczał dość istotnych zmian 
w aktywności transakcyjnej i inwestycyjnej z uwzględnieniem okresu niespotykanej dotąd 
dobrej koniunktury w latach 2005–2007 oraz fazy wyraźnego spowolnienia wraz z pierw-
szymi sygnałami globalnego kryzysu gospodarczego. Ze względu na rosnące znaczenie na 
tym rynku podmiotów realizujących w profesjonalny sposób przedsięwzięcia rozwojowe 
(spółek deweloperskich) rodzi się pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie zmiany ko-
niunktury na rynku nieruchomości wpływają na funkcjonowanie branży deweloperskiej. 
Celem artykułu jest ocena wpływu zmian zachodzących na polskim rynku nieruchomości 
na kondycję branży deweloperskiej oraz rynkową wycenę spółek deweloperskich.
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Wstęp

Rynek giełdowy tradycyjnie uznawany jest za barometr koniunktury gospo-
darczej. Odzwierciedla on nie tylko bieżącą sytuację ekonomiczną, ale przede 
wszystkim oczekiwania inwestorów dotyczące perspektyw rozwoju wybranych 
branż i spółek, ich dochodowości oraz ryzyka towarzyszącego ich funkcjonowaniu. 
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Praktyka gospodarcza potwierdza, iż „zjawiska, które zachodzą w gospodarce, mają 
odzwierciedlenie w cenach instrumentów finansowych” (Wiśniewski, 2013, s. 72), 
a także „zmiana tendencji notowań giełdowych wyprzedza przejście gospodarki do 
kolejnej fazy cyklu koniunkturalnego” (Malinowska, 2012, s. 29). 

W aspekcie dynamicznych zmian, które miały miejsce w ostatnim dziesięcio-
leciu na polskim rynku nieruchomości, pojawia się pytanie o ich wpływ na kondy-
cję i notowania spółek giełdowych powiązanych z tym rynkiem. W opracowaniu 
szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie spółek deweloperskich, których 
znaczenie na rynku polskim systematycznie rośnie. Przeprowadzono zatem wery-
fikację hipotezy przyjmującej, iż giełdowa wycena spółek deweloperskich stanowi 
odzwierciedlenie zmian koniunktury na rynku nieruchomości. W tym celu przepro-
wadzona została analiza porównawcza zmian indeksów giełdowych spółek dewelo-
perskich oraz opracowanego na potrzeby badania wskaźnika koniunktury na rynku 
nieruchomości.

1. Determinanty działalności deweloperskiej

Zgodnie z definicją deweloper to „podmiot, który dla osiągnięcia dochodu 
w przyszłości, organizuje i koordynuje proces inwestowania w nieruchomości, po-
cząwszy od inicjatywy planowanego przedsięwzięcia, poprzez jego realizację i prze-
kazanie finalnego produktu do eksploatacji lub dalszego rozwoju” (Trojanowski, 
2004, s. 220). Ze względu na specyficzny charakter przedsięwzięć deweloperskich 
wyodrębnić można szerokie spektrum czynników determinujących zarówno aktyw-
ność, jak i wyniki finansowe podmiotów je realizujących. Literatura przedmiotu 
pozwala usystematyzować główne determinanty działalności deweloperskiej. Należą 
do nich:

1. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne obejmujące między innymi 
zakres i obszary interwencjonizmu państwowego na rynku nieruchomości, 
regulacje prawne dotyczące zarówno bezpośrednio działalności dewelo-
perskiej, jak i szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej na rynku nie-
ruchomości, wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępności informacji 
o rynku nieruchomości. 

2. Uwarunkowania społeczno-demograficzne, do których zalicza się: potrzeby 
i preferencje nabywców nieruchomości, zmiany w zakresie liczby ludności, 
struktury według płci i wieku.
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3. Uwarunkowania planistyczno-infrastrukturalne obejmujące: dostępność 
gruntów budowlanych, poziom rozwoju infrastruktury drogowej oraz 
technicznej.

4. Uwarunkowania ekonomiczne obejmujące grupę czynników o charakterze:
a) makroekonomicznym – należą do nich czynniki warunkujące rozwój 

danej gospodarki (np. tempo wzrostu gospodarczego, stopy procentowe, 
stopa inflacji, stopa bezrobocia, faza cyklu koniunkturalnego gospodar-
ki krajowej itp.) (Gostkowska-Drzewicka, 2010, s. 50);

b) sektorowym – należą do nich czynniki warunkujące rozwój branży, 
w której wyceniany podmiot funkcjonuje (np. nasycenie rynku, inten-
sywność konkurencji, poziom ryzyka, historyczne i oczekiwane stopy 
zwrotu z danej działalności itp.) (Malinowska, 2012, s. 32–33);

c) lokalnym (poziom niezaspokojonego popytu na powierzchnię mieszka-
niową lub komercyjną, ceny nieruchomości).

Rynek deweloperski, będąc jednym z segmentów rynku nieruchomości, pozo-
staje w ścisłej zależności z pozostałymi jego składowymi. Aktywność inwestycyjna 
na rynku deweloperskim jest pochodną sytuacji na rynku lokat finansowych (rynek 
inwestorski) i zgłaszanego na tym rynku popytu na nowe nieruchomości (mieszka-
niowe, komercyjne). Popyt na rynku lokat finansowych jest z kolei determinowany 
sytuacją na rynku użytkowników zgłaszających zapotrzebowanie na powierzch-
nię określonego przeznaczenia. W warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, 
przy odpowiednio wysokim popycie na powierzchnię, wzrost dochodowości nie-
ruchomości skłania inwestorów do nabywania nowych obiektów. Rosnący poziom 
wartości oraz cen nieruchomości na rynku lokat staje się impulsem dla dewelope-
rów do inicjowania nowych przedsięwzięć rozwojowych na rynku nieruchomości. 
Inwestycje deweloperskie stymulują popyt na rynku gruntów, prowadząc do wzrostu 
ich cen. Fluktuacje cen gruntów są dodatkowo wzmacniane przez popyt spekula-
cyjny inwestorów oczekujących zysków kapitałowych z tytułu wzrostu cen gruntów 
(Kucharska-Stasiak, 2006, s. 78). Pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku 
dochodzi do sprzężeń zwrotnych wpływających na: aktywność transakcyjną sub-
rynków, poziom stawek czynszu, ceny nieruchomości, zmiany zasobu powierzchni 
nieruchomości.

Polski rynek deweloperski, pozostając pod wpływem wymienionych wyżej 
czynników, charakteryzował się wyraźnie cyklicznym rozwojem. Po okresie wyjąt-
kowo dobrej koniunktury od 2005 do 2007 roku wywołanej boomem mieszkanio-
wym rynek ten doświadczył silnego załamania wywołanego skutkami globalnego 
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kryzysu finansowego oraz zaostrzeniem polityki kredytowej sektora bankowego.  
Na rysunku 1 przedstawione zostały procentowe wielkości odpowiedzi deweloperów 
wskazujących najistotniejsze ich zdaniem czynniki mające wpływ na spadek sprze-
daży nieruchomości mieszkaniowych po 2007 roku (ankietowani mogli wskazać 
więcej niż jedną odpowiedź).

Rysunek 1. Procentowe wielkości odpowiedzi ankietowanych deweloperów wskazujących 
najistotniejsze czynniki determinujące spadek sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych
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Źródło: UOKiK (2014), s. 219.

W latach 2010–2011 okres ożywienia na rynku deweloperskim związany był 
z popularyzacją rządowego programu mieszkaniowego „Rodzina na Swoim” oraz 
łagodzeniem restrykcyjnej polityki kredytowej banków. Od 2012 roku branża dewe-
loperska wykazuje relatywnie stabilne tempo rozwoju.

2. giełdowa wycena spółek deweloperskich w kontekście zmian koniunktury  
na rynku nieruchomości

Przyjmując za punkt wyjścia powszechne w literaturze stwierdzenie, iż „giełda 
jest odbiciem zdarzeń gospodarczych” (Tarczyński, 1997, s. 298), podjęto w arty-
kule próbę weryfikacji hipotezy, iż giełdowa wycena spółek deweloperskich jest 
odbiciem zmian zachodzących na rynku nieruchomości. W celu syntetycznego od-
wzorowania stanu rynku nieruchomości w kolejnych okresach na potrzeby badania 
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skonstruowany został wskaźnik koniunktury na rynku nieruchomości (KRN). Został 
on wyznaczony z uwzględnieniem wybranych zmiennych charakteryzujących sy-
tuację rynku nieruchomości mieszkaniowych na podstawie formuły (Putek-Szeląg, 
Różańska-Putek, 2014, s. 369–370; Foryś, Ziembicka, 2013, s. 144–145):

                (1)

gdzie:
 – wskaźnik koniunktury na rynku nieruchomości,

 – wartość indeksu dla wybranej zmiennej rynku nieruchomości (kwartał roku 
bieżącego do analogicznego kwartału w roku poprzednim),
n – liczba zmiennych przyjętych w kalkulacji wskaźnika koniunktury.

W formule wskaźnika koniunktury na rynku nieruchomości uwzględniono  
3 zmienne: 

1. Liczba mieszkań, dla których wydano pozwolenie na budowę (dane GUS). 
Zmienna ta reprezentuje stronę podażową rynku nieruchomości, odwzo-
rowując nastroje i oczekiwania podmiotów podejmujących się realizacji 
nowych inwestycji mieszkaniowych.

2. Liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych (dane z raportów 
AMRON-SARFiN Związku Banków Polskich). Zmienna ta reprezentuje 
stronę popytową rynku nieruchomości. Ze względu na brak kompletnych 
danych w zakresie liczby transakcji zrealizowanych na rynku mieszka-
niowym jako przybliżoną miarę aktywności transakcyjnej rynku przyję-
to liczbę kredytów mieszkaniowych udzielonych w kolejnych okresach. 
Zmienna ta umożliwia także odwzorowanie w pośredni sposób nastrojów 
panujących wśród kupujących nieruchomości mieszkaniowe.

3. Cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  
na rynku pierwotnym wyznaczona dla 7 największych miast Polski  
(dane NBP).

Wszystkie uwzględnione zmienne mają charakter stymulant, co oznacza,  
iż wzrost ich wartości świadczy o poprawie koniunktury na rynku mieszkaniowym, 
a spadek oznacza jej pogorszenie. Wyznaczony na podstawie formuły (1) szereg 
czasowy wskaźnika koniunktury na rynku nieruchomości dodatkowo poddany 
został wygładzeniu z wykorzystaniem metody średniej ruchomej scentrowanej 
(k = 4) (Stąpała, 2012, s. 376–377). Zmiany koniunktury na rynku nieruchomości 
w okresie 2Q2008–1Q2015 przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Wskaźnik koniunktury na rynku nieruchomości (2008_Q2–2015_Q1)
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Źródło: opracowanie własne.

Przyjętą w analizie zmienną odzwierciedlającą kondycję spółek deweloper-
skich oraz ich rynkową wycenę jest indeks giełdowy WIG-deweloperzy. Indeks 
publikowany jest od 15 czerwca 2007 roku, a w jego skład wchodzą spółki pro-
wadzące szeroko rozumianą działalność deweloperską obejmującą przedsięwzięcia 
o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym (obiekty biurowe, handlowe, hotelo-
we, magazynowe) od fazy budowy poprzez wynajem, sprzedaż i zarządzanie nie-
ruchomościami. Ze względu na fakt, iż przyjęty w analizie wskaźnik koniunktury 
na rynku nieruchomości odzwierciedla przede wszystkim sytuację rynku miesz-
kaniowego, w badaniu uwzględniono również zmienną odwzorowującą rynkową 
wycenę deweloperów mieszkaniowych. Do tej kategorii spółek zakwalifikowano 
te podmioty z indeksu WIG-deweloperzy, które były notowane na GPW w okresie 
2Q2007–1Q2015 oraz których istotny obszar działalności stanowiły inwestycje 
mieszkaniowe realizowane na rynku krajowym. W grupie deweloperów mieszka-
niowych uwzględniono: 

 – Echo Investment S.A.,
 – Dom Development S.A.,
 – Polnord S.A.,
 – Lc Corp S.A.,
 – J.W. Construction Holding S.A.
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Zmiany w kapitalizacji poddanych badaniu deweloperów mieszkaniowych na 
tle zmian branżowego indeksu WIG-deweloperzy przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Zmiany w kapitalizacji deweloperów mieszkaniowych (2007_Q2–2015_Q1)
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Źródło: opracowanie własne.

Analiza porównawcza wygładzonych szeregów wskaźnika koniunktury na 
rynku nieruchomości oraz indeksu WIG-deweloperzy pozwala wskazać istotne po-
dobieństwa między nimi (rysunek 4). Giełdowy cykl branży deweloperskiej wy-
raźnie wyprzedzał cykl koniunktury na rynku nieruchomości w badanym okresie. 
Współczynnik korelacji osiągnął najwyższą wartość wynoszącą 0,74 dla dwuokre-
sowego opóźnienia zmiennej reprezentującej koniunkturę na rynku nieruchomości 
(rysunek 5). Uzyskane wyniki wskazują zatem, iż giełdowa wycena spółek dewe-
loperskich z dwukwartalnym wyprzedzeniem dyskontowała zmiany zachodzące na 
rynku nieruchomości. 
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Rysunek 4. Zmiany indeksu WIG-deweloperzy na tle zmian koniunktury  
na rynku nieruchomości (2008_Q2–2015_Q1)
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Korelogram wzajemny cyklu branży deweloperskiej  
oraz cyklu rynku nieruchomości
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Źródło: opracowanie własne.

Do podobnych wniosków prowadzi analiza przebiegu cyklu kapitalizacji dewelo-
perów mieszkaniowych oraz cyklu koniunktury na rynku nieruchomości (rysunek 6).  
Także i w tym przypadku najwyższy współczynnik korelacji uzyskany został dla 
dwukwartalnego przesunięcia czasowego obu cykli (rysunek 7).
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Rysunek 6. Zmiany w kapitalizacji deweloperów mieszkaniowych  
na tle zmian koniunktury na rynku nieruchomości (2008_Q2–2015_Q1)
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Korelogram wzajemny cyklu kapitalizacji deweloperów mieszkaniowych  
oraz cyklu rynku nieruchomości
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W kolejnym etapie badawczym przeprowadzona została uzupełniająca 
analiza porównawcza zmian w kapitalizacji deweloperów mieszkaniowych na 
tle ogólnej koniunktury gospodarczej (rysunek 8). Przyjęto bowiem, iż giełdowa 
wycena spółek deweloperskich może być efektem dyskontowania nie tyle zmian 
zachodzących w obrębie rynku nieruchomości, co zmian koniunktury w całej 
gospodarce. Jako wskaźnik koniunktury ogólnogospodarczej przyjęto dynamikę 
PKB liczoną jako zmiana do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Rysunek 8. Zmiany w kapitalizacji deweloperów mieszkaniowych  
na tle zmian PKB (2008_Q2–2015_Q1)
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Źródło: opracowanie własne.

Cykl giełdowej wyceny spółek deweloperskich był w mniejszym stopniu skore-
lowany z cyklem koniunktury ogólnogospodarczej (najwyższa wartość współczyn-
nika korelacji pomiędzy zmiennymi wyniosła 0,627 – rysunek 9). Ponadto przesu-
nięcie czasowe w przebiegu obu cykli było wyraźnie większe (4 kwartały) niż miało 
to miejsce w przypadku wskaźnika koniunktury na rynku nieruchomości. Zmiany 
w kapitalizacji spółek deweloperskich były zatem silniej powiązane z procesami 
zachodzącymi w obszarze rynku nieruchomości niż zmianami w całej gospodarce.
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Rysunek 9. Korelogram wzajemny cyklu kapitalizacji deweloperów mieszkaniowych  
oraz cyklu koniunktury ogólnogospodarczej
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Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Rynek deweloperski w ostatnich latach podlegał cyklicznym zmianom aktyw-
ności wywołanym: spowolnieniem gospodarczym po 2007 roku, zmianami w za-
kresie polityki kredytowej sektora bankowego, zmianami w rządowych programach 
dofinansowania zakupu mieszkań oraz zmianami w prawnych regulacjach działal-
ności deweloperskiej.

Przeprowadzone w pracy badania potwierdziły istotny związek pomiędzy 
atrakcyjnością inwestycyjną i giełdową wyceną spółek deweloperskich a koniunktu-
rą na rynku nieruchomości. Cykl rynkowej wyceny deweloperów wyprzedzał o dwa 
kwartały cykl rynku nieruchomości. Uzyskane wyniki stanowią także argument 
potwierdzający, iż giełdowa wycena podmiotów gospodarczych jest osadzona na tak 
zwanych fundamentach ekonomicznych.
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aND VaLuaTION OF REaL ESTaTE DEVELOPMENT COMPaNIES

abstract

Polish real estate market experienced in the last years significant changes in transaction 
and investment activity with the period of unprecedented boom between 2005–2007 and 
economic slowdown initiated by early signs of global economic crisis. The aim of the paper 
is to verify to what extent changes in real estate market situation are reflected in financial 
condition and valuation of real estate development companies.
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