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ZAGRANICZNYCH Z ZATRUDNIENIEM I WZROSTEM 
GOSPODARCZYM W REGIONACH 

 
 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki modelowania zwi zków pomi!dzy rozwojem 

sektora MSP, nap"ywem kapita"u zagranicznego, innowacyjno#ci  przedsi!biorstw, zmianami 

strukturalnymi w zatrudnieniu oraz wzrostem gospodarczym w regionach. Jako metod! badawcz  

zastosowano modelowanie mi!kkie. Jest to metoda pozwalaj ca analizowa$ relacje zachodz ce 

mi!dzy zmiennymi o charakterze wielowymiarowym, które obserwuje si! poprzez ró%ne wska&ni-

ki (indykatory). W tym celu wzi!to pod uwag! kszta"towanie si! 25 zmiennych diagnostycznych 

w okresie 1999-2007. Wyniki badania potwierdzaj  istotny wp"yw wyró%nionych czynników 

w procesie wzrostu gospodarczego w regionach. Wskazuj  one równie% na zwi!kszenie si! dys-

proporcji jego poziomu w badanym okresie. 
 

1. WPROWADZENIE 

Rozwój gospodarczy regionów wykazuje zró%nicowanie w czasie i przestrzeni. Jed-

ne regiony rozwijaj  si! szybciej, inne wolniej, o czym decyduj  ró%ne co do wielko#ci 

zasoby czynników rozwoju w regionach i ich struktura. Obserwuje si! tak%e zmiany 

znaczenia czynników wp"ywaj cych na  rozwój gospodarczy w regionach.  

Rozwój gospodarczy regionu rozumie$ mo%na jako jako#ciowe i strukturalne zmia-

ny w gospodarce. Zmiany te s  #ci#le zwi zane z procesem wzrostu gospodarczego. De-

finiuje si! go jako wzrost ilo#ciowo mierzalnych wielko#ci gospodarczych, albo inaczej -

 jako proces rozszerzenia zdolno#ci produkcyjnych gospodarki regionu1. Jednym 

z g"ównych mierników wzrostu gospodarczego jest przyrost realnej warto#ci PKB 

w danym okresie. Wzrost gospodarczy pozostaje nie bez znaczenia dla zmian jako#cio-

wych i strukturalnych w gospodarce, sam te% uwarunkowany jest przez ich oddzia"ywa-

nie. Na wzrost gospodarczy w regionach sk"ada si! wiele czynników. Do klasycznych 

czynników zalicza si!: ziemi!, prac! i kapita". Obecnie podkre#la si! rol! takich czynni-

ków jak: ma"ej i #redniej przedsi!biorczo#ci, nap"ywu inwestycji zagranicznych, zmian 

strukturalnych w zatrudnieniu oraz innowacyjno#ci i nowych  technologii. Wspó"zale%-

no#ci pomi!dzy nimi zilustrowano na rysunku 1. 

Dzi!ki ma"ym i #rednim przedsi!biorstwom nast!puj  zmiany alokacyjne czynni-

ków wytwórczych jako efekt poszukiwania nisz rynkowych2. Zwraca si! uwag!, 

                                                 
* Dr, Zak"ad Zarz dzania Organizacj , Pa'stwowa Wy%sza Szko"a Zawodowa w Gorzowie Wielkopol- 

skim. 
1 W.M. Gaczek (red.), [2005], Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Pozna', 

s. 9. 
2 Zob. M. Stru%ycki (red.), [2004], Ma e i "rednie przedsi#biorstwa w gospodarce regionu, PWE, War-

szawa., s. 20 i n. 



 Przemys"aw Szczuci'ski 316 

%e osi gane efekty gospodarcze tego sektora dotycz  podstawowych procesów produk-

cyjnych, ci gle rozwijaj cych si! mo%liwo#ci zatrudnienia, a wi!c powstawania nowych 

miejsc pracy, rozleg"ej absorpcji innowacji i tworzenia w"asnych innowacji. Nieoceniona 

jest tak%e rola ma"ych i #rednich przedsi!biorstw w rozwoju szeroko rozumianych us"ug.  

 
Rys. 1. Wspó!zale"no#ci w procesie wzrostu gospodarczego 

 
$ród o: opracowanie w asne. 

Dzi!ki ma"ym i #rednim przedsi!biorstwom nast!puj  zmiany alokacyjne czynni-

ków wytwórczych jako efekt poszukiwania nisz rynkowych3. Zwraca si! uwag!, 

%e osi gane efekty gospodarcze tego sektora dotycz  podstawowych procesów produk-

cyjnych, ci gle rozwijaj cych si! mo%liwo#ci zatrudnienia, a wi!c powstawania nowych 

miejsc pracy, rozleg"ej absorpcji innowacji i tworzenia w"asnych innowacji. Nieoceniona 

jest tak%e rola ma"ych i #rednich przedsi!biorstw w rozwoju szeroko rozumianych us"ug.  

Wp"yw dzia"alno#ci przedsi!biorstw mi!dzynarodowych na wzrost gospodarczy 

w regionie odbywa si! poprzez nap"yw kapita"u oraz nowych technologii i szeroko ro-

zumianej wiedzy4. Sprzyja to szczególnie innowacjom i tworzeniu nowych miejsc pracy 

o wysokiej wydajno#ci. Za ich po#rednictwem odbywaj  si! równie% zmiany w sektoro-

wej strukturze zatrudnienia. 

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego dzi!ki zmianom strukturalnym w zatrudnie-

niu nast!puje przede wszystkim przez rozwój okre#lonych ga"!zi i dziedzin wytwarza-

nia5. Istota wp"ywu tych zmian na efektywno#$ gospodarowania polega na tym, 

%e w poszczególnych dzia"ach i sektorach wyst!puje ró%ny poziom wydajno#ci pracy. 

Zmiany w strukturze zatrudnienia " cz  si! ze wzrostem liczebno#ci oraz umiej!tno#ci 

kadr pracuj cych w przemy#le, szeroko poj!tych us"ugach, czyli wzrostem umiej!tno#ci 

ogólnych i technicznych, istotnych tak%e dla procesów innowacyjnych w gospodarce re-

gionu.  

                                                 
3 Zob. M. Stru%ycki (red.), [2004], Ma e i "rednie przedsi#biorstwa w gospodarce regionu, PWE, War-

szawa., s. 20 i n. 
4 Zob. A. Cie#lik, [2005], Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spó ek   

udzia em kapita u zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 209 

i n. 
5 Zob. C. Sadowska-Snarska, [2000], Zmiany strukturalne w zatrudnieniu jako czynnik rozwoju 

regionalnego (na przyk adzie regionu pó nocno-wschodnej Polski), Wydawnictwo Wy%szej Szko"y 

Ekonomicznej w Bia"ymstoku, Bia"ystok, s. 68 i n. 
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Wa%n  rol! w rozwoju przedsi!biorstw i regionu obok zmian w zatrudnieniu maj  

równie% post!p naukowo-techniczny i innowacje6. Za spraw  innowacji przedsi!bior-

stwa lokalne oraz zasilane przez kapita" zewn!trzny przyczyniaj  si! dodatkowo 

do wzrostu gospodarczego w regionie. Odbywa si! to poprzez wytwarzanie nowych pro-

duktów i us"ug, nowe metody wytwarzania i technologie produkcji, otwieranie nowych 

rynków zbytu, pozyskanie nowych &róde" zaopatrzenia oraz zastosowanie nowych metod 

zarz dzania. 
Powy%sze za"o%enia okre#laj  cel i zakres podj!tych bada'. Jest nim analiza empi-

ryczna zró%nicowania poziomu wzrostu regionalnego oraz okre#lenie wp"ywu wskaza-

nych czynników na to zró%nicowanie. Analiz! przeprowadzono w przekroju regionów 

w okresie 1999-2007. 

 

2. METODY 

Ze wzgl!du na specyfik! rozpatrywanego problemu, wielowymiarowy i obejmuj cy 

szereg ocen cz stkowych charakter poj!$ rozwoju sektora MSP, nap"ywu inwestycji za-

granicznych, zmian w zatrudnieniu, innowacji i wzrostu gospodarczego, jako metod! 

badawcz  zastosowano modelowanie mi!kkie.  

Modelowanie mi!kkie jest jedn  z metod statystycznych pozwalaj cych analizowa$ 

relacje zachodz ce mi!dzy tzw. zmiennymi ukrytymi, które obserwuje si! za pomoc  

ró%nych wska&ników (indykatorów)7. Zasadnicz  cech  modelowania mi!kkiego jest to, 

%e nie jest konieczne #cis"e zdefiniowanie zmiennych ukrytych, a jednocze#nie mo%liwe 

jest oszacowanie warto#ci tych zmiennych. Pos"u%y$ mog  one na przyk"ad do sporz -

dzenia rankingu regionów.  

Relacje zawarte w modelu mi!kkim dzieli si! na zewn!trzne i wewn!trzne. Relacje 

zewn!trzne dotycz  zwi zków zachodz cych mi!dzy zmiennymi ukrytymi i ich indyka-

torami. W#ród nich wyró%nia si! : 

  relacje opisuj ce si"! odzwierciedlania zmiennej ukrytej przez indykatory: 

                                                  0jkn jk jk jn jnx p p u!" # $ # , (1) 

gdzie: jkx – indykator zmiennej ukrytej j! , jkp  - parametry, ju  - sk"adnik losowy, n - 

numer obserwacji; 

  relacje wagowe (opisuj ce warto#ci zmiennych ukrytych): 

                                                          1

K

jn jk jkn
k

w x!
"

" $%  , (2) 

                                                 
6 Zob. W.M. Gaczek (red.), [2005], s. 12 i n. 
7 Nazwa modelu wi %e si! z wykorzystaniem zmiennych nieposiadaj cych #cis"ej definicji poj!cia oraz 

brakiem #cis"ych za"o%e' statystycznych. Modele te nie wymagaj  spe"nienia za"o%e' o rozk"adzie zmiennych 

obserwowalnych i rozk"adzie reszt. Zak"ada si! natomiast, %e wszystkie informacje o zale%no#ciach zmiennych 

obserwowalnych s  przekazywane za pomoc  zmiennych ukrytych. Wa%n  w"a#ciwo#ci  tych modeli jest rów-

nie%  to, %e nie wymagaj  one prób o du%ej liczebno#ci. Modelowanie mi!kkie omówiono na podstawie: 

E. Gatnar, [2003], Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo 

AE w Katowicach, Katowice; M. Rocki, [2007], Mi#kkie wska%niki stanu gospodarki, Ogólnopolska konferen-

cja naukowa: Koniunktura gospodarcza – 20 lat do#wiadcze' IRG SGH, Warszawa; J. Rogowski, [1986], Kil-

ka uwag o „mi#kkim” modelowaniu ekonometrycznym, Przegl d Statystyczny nr 4/1986; M. Tenenhaus et al., 

[2005], PLS Path Modeling, Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 48, Issue 1. 
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gdzie: jkw - wagi zwi zane z indykatorami.  

Relacje wewn!trzne modelu dotycz  zale%no#ci mi!dzy zmiennymi ukrytymi. Zapi-

sa$ je mo%na nast!puj co: 

                                                   
0 ln

1

L

jn j jl jn
l

b b u! !
"

" # $ #% , (3) 

gdzie: j! , l! - zmienne ukryte powi zane relacj  przyczynow . 

Model mi!kki szacowany jest cz!#ciow  metod  najmniejszych kwadratów. Esty-

macja przeprowadzana jest w kolejnych etapach: 

  iteracyjnego oszacowania wag, co pozwala okre#li$ warto#ci zmiennych ukrytych, 

  oszacowania parametrów modelu wewn!trznego i zewn!trznego ("adunków czyn-

nikowych) metod  najmniejszych kwadratów, 

  oszacowania wyrazów wolnych relacji wewn!trznych i zewn!trznych8. 

Otrzymane wyniki podlegaj  weryfikacji merytorycznej i statystycznej. Oceny para-

metrów musz  by$ zgodne z przyj!tym opisem teoretycznym. Weryfikacja statystyczna 

obejmuje testowanie istotno#ci parametrów oraz badanie dopasowania modelu do da-

nych empirycznych9. 

 

3. DANE 

W celu odzwierciedlenia powi za' pomi!dzy rozwojem sektora MSP, nap"ywem in-

westycji zagranicznych, poziomem innowacji, zmianami w zatrudnieniu i wzrostem go-

spodarczym wzi!to pod uwag! kszta"towanie si! 25 zmiennych diagnostycznych. Bada-

niem statystycznym obj!to okres 1999-2007. Specyfikacj! zmiennych przedstawiono w 

tablicy 1 a charakterystyk! statystyczn  wybranego zbioru zmiennych diagnostycznych 

przedstawiono w tablicy 2.  

Wspó"czynniki zmienno#ci wskazuj , %e wszystkie zmienne cechuje znacz cy sto-

pie' zró%nicowania. Jego poziom wynosi od 9,3% do 95,1%. Szczególnie wysokie jest 

zró%nicowanie nak"adów na dzia"alno#$ badawczo-rozwojow  i innowacje w regionach. 

Silne jest tak%e zró%nicowanie liczby nowych spó"ek z udzia"em kapita"u zagranicznego 

i liczby pracuj cych w tych spó"kach. Relatywnie wysokie jest równie% zró%nicowanie 

liczby pracuj cych w rolnictwie oraz poziomu produkcji sprzedanej przemys"u i sprze-

da%y detalicznej. 

Zaobserwowano tak%e, %e w okresie 1999-2007 nast pi"y wyra&ne zmiany struktu-

ralne w zatrudnieniu w regionach. Wyst pi" wzrost zatrudnienia w us"ugach, w sektorze 

MSP i w spó"kach z udzia"em kapita"u zagranicznego oraz jego spadek w rolnictwie 

i przemy#le10. Zmiany te wi %  si! ze wzrostem przychodów w sektorze MSP oraz wzro-

                                                 
8 Przed przyst pieniem do estymacji zaleca si! wyra%enie zmiennych obserwowalnych w postaci odchy-

le' od #rednich. Po etapie drugim estymacji nast!puje powrót do metryk oryginalnych. Odbywa si! to przez 

pomno%enie "adunków czynnikowych i podzielenie wag przez odchylenia standardowe indykatorów. 
9 Poniewa% modele PLS pozwalaj  na wykorzystanie zmiennych obserwowalnych bez wzgl!du na ich 

rozk"ady, stosowanie klasycznych testów statystycznych do weryfikacji istotno#ci parametrów nie jest mo%li-

we. W tym celu stosuje si! metody iteracyjne oparte na schematach losowania jackknife i bootstrap. 
10 Dane statystyczne zaczerpni!to z: G"ówny Urz d Statystyczny, Dzia alno"& gospodarcza spó ek 

z udzia em kapita u zagranicznego, Dzia alno"& przedsi#biorstw niefinansowych, Nauka i technika, Warszawa, 

za odpowiednie lata; Urz d Statystyczny w Katowicach, Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne, 
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stem wielko#ci kapita"u zagranicznego w spó"kach z jego udzia"em. Wyst pi" tak%e zna-

cz cy wzrost wydajno#ci pracy w regionach (mierzony zmian  warto#ci dodanej brutto 

na pracuj cego). 

Tab. 1. Specyfikacja zmiennych modelu 

Zmienna  
ukryta 

Indykatory 

Rozwój  

sektora MSP 

()1) 

X1 - Liczba aktywnych MSP na tys. mieszka'ców; 

X2 - Liczba nowych przedsi!biorstw na tys. mieszka'ców; 

X3 - Obrót przedsi!biorstw na tys. mieszka'ców  

       (liczba przedsi!biorstw nowych i zlikwidowanych); 

X4 - Przychody na pracuj cego w tys. z"; 

X5 - Inwestycje na pracuj cego w tys. z"; 

Nap"yw  

inwestycji  

zagranicznych 

()2) 

X6 - Liczba spó"ek z udzia"em kapita"u zagranicznego na 10 tys. mieszka'ców; 

X7 -  Liczba nowych spó"ek na 10 tys. mieszka'ców; 

X8 -  Kapita" zagraniczny na pracuj cego w tys. z"; 

X9 -  Inwestycje na pracuj cego w tys. z"; 

Zmiany  

w zatrudnieniu 

()3) 

X10 - Liczba pracuj cych w rolnictwie na tys. mieszka'ców; 

X11 - Liczba pracuj cych w przemy#le na tys. mieszka'ców; 

X12 - Liczba pracuj cych w us"ugach na tys. mieszka'ców; 

X13 - Liczba pracuj cych w MSP na tys. mieszka'ców; 

X14 - Liczba pracuj cych w spó"kach z udzia"em kapita"u zagranicznego  

        na tysi c mieszka'ców; 

Innowacje i no-

we  

technologie 

()4) 

X15 - Liczba jednostek B+R na 100 tys. mieszka'ców; 

X16 - Liczba pracuj cych w dzia"alno#ci B+R na tys.  mieszka'ców; 

X17 - Nak"ady na dzia"alno#$ B+R w z" na mieszka'ca; 

X18 - Nak"ady na dzia"alno#$ innowacyjn  w przemy#le w z" na  mieszka'ca; 

X19 - Linie automatyczne produkcyjne na 10 tys. mieszka'ców; 

X20 - Komputery do sterowania i regulacji procesami technologicznymi  

        na 10 tys. mieszka'ców; 

Wzrost  

gospodarczy 

()5) 

X21 - PKB na mieszka'ca w tys. z"; 

X22 - Warto#$ dodana brutto na pracuj cego w tys. z"; 

X23 - Warto#$ dodana brutto na tys. z" #rodków trwa"ych; 

X24 - Produkcja sprzedana przemys"u w tys. z" na mieszka'ca; 

X25 - Sprzeda% detaliczna towarów w tys. z" na mieszka'ca; 

$ród o: opracowanie w asne. 

                                                                                                                         
za odpowiednie lata. W badaniach wzi!to pod uwag! liczb! przedsi!biorstw faktycznie prowadz cych dzia"al-

no#$ gospodarcz . 
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Tab. 2. Charakterystyka statystyczna zmiennych diagnostycznych za lata 1999 i 2007 

$rednia 
Wspó!czynnik

zmienno#ci 
Minimum Maximum 

 

1999 2007 1999 2007 2007 2007 

%1  -  Rozwój sektora MSP 

X1 45,5 44,9 16,7 16,7 33,3 Podkarpackie 58,1 Mazowieckie 

X2 10,1 7,6 16,9 21,5 5,3 Podkarpackie 10,5 Zachodniopomorskie 

X3 14,7 13,9 18,5 21,3 9,4 Opolskie 20,1 Zachodniopomorskie 

X4 183,6 251,9 15,5 18,8 205,0 Warmi'sko-Mazurskie 421,0 Mazowieckie 

X5 8,0 10,6 37,6 18,3 7,4 lubelskie 15,4 Mazowieckie 

%2 - Nap!yw inwestycji zagranicznych 

X6 3,2 4,2 53,6 57,6 1,0 Podkarpackie 11,5 Mazowieckie 

X7 0,4 0,3 59,6 64,4 0,1 Podlaskie 1,0 Mazowieckie 

X8 47,3 71,5 40,4 41,7 28,1 Podlaskie 156,6 (wi!tokrzyskie 

X9 44,5 45,4 51,1 52,2 21,4 Podkarpackie 99,4 Podlaskie 

%3 - Zmiany w zatrudnieniu 

X10 118,4 60,4 51,9 55,4 15,0 (l skie 129,0 Lubelskie 

X11 106,7 98,0 17,2 17,6 65,0 Lubelskie 131,0 (l skie 

X12 173,9 182,9 13,6 15,6 153,0 Podkarpackie 271,0 Mazowieckie 

X13 142,6 156,4 17,7 15,2 118,0 Lubelskie 195,0 Mazowieckie 

X14 19,9 30,3 70,5 71,8 7,0 Lubelskie 99,0 Mazowieckie 

%4 - Innowacje i nowe technologie 

X15 2,1 2,5 49,1 45,7 1,0 Zachodniopomorskie 6,1 Mazowieckie 

X16 2,7 2,6 54,5 50,8 1,1 (wi!tokrzyskie 6,5 Mazowieckie 

X17 102,2 125,8 97,4 95,1 26,0 Lubuskie 529,0 Mazowieckie 

X18 422,3 424,9 62,0 61,3 144,0 Zachodniopomorskie 1158,0 (l skie 

X19 1,6 3,1 27,8 24,0 1,7 Podlaskie 4,1 Lubuskie 

X20 3,5 7,2 31,8 35,2 3,3 Warmi'sko-Mazurskie 13,1 (l skie 

%5 - Wzrost gospodarczy 

X21 20,5 28,3 21,4 23,7 20,8 Podkarpackie 49,4 Mazowieckie 

X22 42,7 71,2 20,3 17,5 52,1 Lubelskie 100,9 Mazowieckie 

X23 424,3 483,7 10,0 9,3 401,0 Opolskie 559,0 Kujawsko-Pomorskie 

X24 12,8 20,3 30,5 34,8 11,4  Lubelskie 35,1 Mazowieckie 

X25 9,8 11,7 30,7 46,5 7,9  Lubelskie 30,2 Mazowieckie 

* Dane indeksowano wska%nikami cen PKB, inwestycji oraz towarów i us ug konsumpcyjnych.  

$ród o: opracowanie w asne. 
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4. REZULTATY 

Sformu"owany model teoretyczny poddano estymacji cz!#ciow  metod  najmniej-

szych kwadratów. Podczas estymacji przyj!to, %e zmienne obserwowalne mierz  (oczy-

wi#cie z b"!dem) zmienne ukryte i s  ich odbiciem (refleksem)12. Zgodnie z tym podej-

#ciem pozostawa$ one mog  pomi!dzy sob  nawet silnie skorelowane. U%ycie wi!cej ni% 

jednej zmiennej tego typu pozwala zminimalizowa$ b" d estymacji. Wyniki przedsta-

wiono w tablicy 3. 

Tab. 3. Wyniki modelowania wzrostu gospodarczego w regionach w latach 1999-2007 

Model zewn!trzny zmiennej ukrytej  

rozwój sektora MSP: 

X1 = 0,795 '1 

X2 = 0,574 '1 

X3 = 0,643 '1 

X4 = 0,691 '1 

X5 = 0,822 '1 

v*r = 0,506 

Model zewn!trzny zmiennej ukrytej  

nap"yw inwestycji zagranicznych: 

X6 = 0,892 '2 

X7 = 0,879 '2 

X8 = 0,563 '2 

X9 = 0,688 '2 

v*r = 0,590 

Model zewn!trzny zmiennej ukrytej  

zmiany w zatrudnieniu: 

X10 = -0,627 '3 

X11 = 0,613 '3 

X12 = 0,939 '3 

X13 = 0,951 '3 

X14 = 0,873 '3 

v*r = 0.663 

Model zewn!trzny zmiennej ukrytej 

innowacje i nowe technologie: 

X15 = 0,937 '4 

X16 = 0,808 '4 

X17 = 0,895 '4 

X18 = 0,669 '4 

X19 = 0,573 '4 

X20 = 0,519 '4 

v*r = 0,563 

Model zewn!trzny zmiennej ukrytej  

wzrost gospodarczy w regionach: 

X21 = 0,979 '5 

X22 = 0,855 '5 

X23 = 0,645 '5 

X24 = 0,932 '5 

X25 = 0,801 '5 

v*r=0,723 

Model wewn!trzny: 

2
0, 605 0, 318 0, 789,3 1 2
(9,51) (4,85)

2
0, 299 0, 529 0, 634,4 1 2
(2,86) (4,65)

2
0, 615 0, 376 , 0, 8975 3 4
(13,38) (7,63)

R

R

R

! ! !

! ! !

! ! !

" $ # $ "

" $ # $ "

" $ # $ "

*
w nawiasach podano warto#ci  

statystyki t-Studenta. 

Oznaczenia: '1 – Rozwój sektora MSP, '2 – Nap yw bezpo"rednich inwestycji zagranicznych,  '3 – Zmiany w 

zatrudnieniu, '4 – Innowacje i nowe technologie,  '5 –Wzrost gospodarczy w regionach. 

$ród o: opracowanie w asne. 

                                                 
12 Podej#cie takie nazywane jest podej#ciem refleksyjnym. Alternatywnym podej#ciem jest podej#cie 

formacyjne. Zob. E. Gatnar, [2003], s. 82; M. Tenenhaus et al., [2005], s. 163. 
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Otrzymane wyniki s  poprawne merytorycznie. Ujemny jest jedynie kierunek kore-

lacji pomi!dzy zmienn  ukryt  zmiany w zatrudnieniu i liczb  zatrudnionych w rolnic-

twie. Pozosta"e indykatory to stymulanty, s  one pozytywnie skorelowane ze swoimi 

zmiennymi ukrytymi. Wszystkie otrzymane warto#ci "adunków czynnikowych s  istotne 

w sensie statystycznym. Bezwzgl!dne warto#ci "adunków czynnikowych zawieraj  si! 

w przedziale 0,519-0,979. Najsilniej ze swoj  zmienn  ukryt  skorelowany jest poziom 

PKB na mieszka'ca w regionach, "adunek czynnikowy wynosi 0,979. Istotne w sensie 

statystycznym i merytorycznie uzasadnione s  tak%e oceny parametrów relacji we-

wn!trznych modelu.  

Oszacowane modele s  relatywnie dobrze dopasowane do danych empirycznych. 

Podstaw! oceny modeli zewn!trznych stanowi udzia" wyja#nionej wariancji w zbiorach 

zmiennych obserwowalnych. (rednio jej poziom wynosi od 50,6% do 72,3%13. Jako#$ 

modeli wewn!trznych charakteryzuj  wspó"czynniki determinacji. Wskazuj  one, 

%e zmienno#$ zmiennych ukrytych zosta"a wyja#niona od 63,4% do 89,7%. Zw"aszcza 

poziom wyja#nienia zmienno#ci zmiennej ukrytej wzrost gospodarczy uzna$ mo%na 

za zadawalaj cy. Stanowi on w modelu kategori! wynikow  zachodz cych zmian 

w gospodarce. 

Na kolejnym etapie badania analizie poddano poziom wzrostu gospodarczego w la-

tach 1999 i 2007 w regionach. W analizie wykorzystano otrzymane warto#ci zmiennej 

ukrytej14. Wy%sze warto#ci zmiennej wskazuj  na wy%szy poziom wzrostu gospodarcze-

go. Na ich podstawie sporz dzono ranking regionów. Wyniki zestawiono w tablicy 4. 

Tab. 4. Warto#ci zmiennej ukrytej wzrost gospodarczy w regionach w latach 1999 i 2007 

Lp. Województwo 
Warto#& 
zmiennej 

ukrytej 1999
Pozycja

Warto#& 
zmiennej 

ukrytej 2007
Pozycja

Przyrost 
warto#ci 2007/1999 

Pozycja 

1. Dolno#l skie -0,27 4 1,70 4 +1,96 2 

2. Kujawsko-Pomorskie -0,53 7 0,81 7 +1,34 9 

3. Lubelskie -1,68 16 -0,65 16 +1,03 15 

4. Lubuskie -0,45 6 0,59 9 +1,04 14 

5. +ódzkie -0,57 8 0,61 8 +1,18 11 

6. Ma"opolskie -0,69 10 0,82 6 +1,51 6 

7. Mazowieckie 1,34 1 4,08 1 +2,74 1 

8. Opolskie -1,24 12 0,18 11 +1,42 8 

9. Podkarpackie -1,29 13 -0,50 15 +0,78 16 

10. Podlaskie -1,42 15 -0,23 14 +1,19 10 

11. Pomorskie -0,31 5 1,30 5 +1,61 5 

12. (l skie 0,07 2 1,74 3 +1,67 4 

13. (wi!tokrzyskie -1,39 14 0,04 12 +1,43 7 

14. Warmi'sko-Mazurskie -1,18 11 -0,03 13 +1,15 12 

15. Wielkopolskie 0,01 3 1,86 2 +1,85 3 

16. Zachodniopomorskie -0,58 9 0,53 10 +1,11 13 

$ród o: obliczenia w asne. 

                                                 
13 Przyjmuje si!, %e powinna ona wynosi$ powy%ej 50%.  
14 Wyznaczono je na podstawie oszacowanych wag oraz standaryzowanych warto#ci indykatorów: 

0, 278 0, 216 0,168 0, 259 0, 242 .5 21 22 23 24 25X X X X X! " $ # $ # $ # $ # $  
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Przeprowadzono tak%e syntetyczn  analiz! zmian poziomu wzrostu gospodarczego 

w regionach w latach 1999-2007. W tym celu wyznaczono statystyki opisowe – miary 

przeci!tne i zró%nicowania. Przedstawiono je w tablicy 5. Wyniki wskazuj  na wzrost 

warto#ci przeci!tnych oraz wzrost poziomu zró%nicowania. Ilustracj! wyników stanowi  

rysunki 2 i 3. 

Tab. 5. Zmiany poziomu zmiennej ukrytej wzrost gospodarczy w regionach  
w latach 1999-2007 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Minimum -1,68 -1,54 -1,44 -1,30 -1,19 -1,03 -0,98 -0,89 -0,65 

Kwartyl I -1,25 -1,05 -1,04 -0,90 -0,80 -0,45 -0,47 -0,25 0,02 

(rednia -0,63 -0,41 -0,38 -0,24 -0,10 0,21 0,26 0,50 0,80 

Kwartyl III -0,38 -0,13 -0,12 -0,03 0,11 0,43 0,48 0,79 1,06 

Maximum 1,34 1,60 1,81 2,01 2,22 2,55 2,94 3,60 4,08 

Odchylenie 

standardowe 
0,73 0,76 0,79 0,79 0,82 0,89 0,95 1,07 1,13 

Rozst!p 3,02 3,14 3,25 3,31 3,41 3,58 3,92 4,49 4,73 

$ród o: obliczenia w asne. 

Rys. 2. Zmiany poziomu zmiennej ukrytej wzrost gospodarczy w latach 1999-2007 

 
$ród o: opracowanie w asne. 

Rys. 3. Poziom warto#ci zmiennej ukrytej wzrost gospodarczy w roku 2007 i jego zmiana 
w porównaniu do roku 1999 

 
$ród o: opracowanie w asne.  
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5. DYSKUSJA 

Rezultaty badania wskazuj , %e w badanym okresie mia"a miejsce wyra&na tenden-

cja do wzrostu gospodarczego w regionach. Poziom warto#ci zmiennej ukrytej wyra&nie 

zwi!kszy" si! od roku 2004, a szczególnie w latach 2006-2007. Pozytywnej tendencji 

do wzrostu gospodarczego w regionach towarzyszy"a jednak tendencja do wzrostu zró%-

nicowania jego poziomu, co równie% dotyczy"o ostatniego okresu.  

Wed"ug danych za rok 2007 najwy%szy poziom zmiennej wyst!powa" w wojewódz-

twach: mazowieckim, #l skim, wielkopolskim i dolno#l skim. Najni%szy by" w regio-

nach: warmi'sko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Najwi!kszy przy-

rost poziomu wzrostu w latach 1999-2007 mia" miejsce w najlepiej rozwini!tych woje-

wództwach (mazowieckie, #l skie, wielkopolskie i dolno#l skie). Spowodowa"o 

to zwi!kszenie zró%nicowania poziomu wzrostu gospodarczego w regionach. Pomimo 

pozytywnej tendencji w województwie #wi!tokrzyskim, s"abiej rozwini!ta pozostaje 

nadal wschodnia cz!#$ kraju. Coraz wi!kszy dystans od innych województw dzieli wo-

jewództwa lubelskie i podkarpackie. Zastosowane wska&niki pomiarowe wskazuj , 

%e w regionach tych problemem jest stosunkowo niedu%a liczba MSP oraz spó"ek 

z udzia"em kapita"u zagranicznego, a tak%e niskie nak"ady na innowacje i dzia"alno#$ 

badawczo-rozwojow . Ma"o efektywna jest tak%e struktura zatrudnienia w tych regio-

nach, oparta w du%ej mierze na rolnictwie. 

Wyniki badania wskazuj  te% na istotne powi zania zmiennych w procesie wzrostu 

gospodarczego w regionach. Zmienne ukryte zmiany w sektorze MSP i nap"yw kapita"u 

zagranicznego maj  istotny wp"yw na zmienne opisuj ce zmiany w zatrudnieniu oraz 

innowacje i zmiany technologii. Relacje zewn!trzne w modelu pokazuj , %e zmiany 

te " cz  si! mi!dzy innymi ze: wzrostem liczby aktywnych MSP,  liczby spó"ek z udzia-

"em kapita"u zagranicznego, wzrostem zatrudniania w us"ugach, spadkiem jego poziomu 

w rolnictwie oraz wzrostem nak"adów na innowacje. Zmiany zmiennej wzrost gospodar-

czy odtwarzaj : wzrost PKB, warto#ci dodanej brutto, produkcji sprzedanej przemys"u 

i sprzeda%y detalicznej towarów. Relacje wewn!trzne wskazuj , %e poziom wzrostu go-

spodarczego zale%y w istotny sposób od zmian w strukturze zatrudnienia oraz innowacji 

i wprowadzania nowych technologii. 

Zaobserwowa$ przy tym nale%y, %e zmienna ukryta zmiany w zatrudnieniu pozosta-

je pod wi!kszym oddzia"ywaniem ze strony zmiennej rozwój sektora MSP (warto#$ "a-

dunku czynnikowego 0,605), a zmienna innowacje i zmiany technologii pod wi!kszym 

wp"ywem zmiennej nap"yw kapita"u zagranicznego (0,529). Wyniki wskazuj  równie%, 

%e zmienna zmiany w zatrudnieniu pozostaje nadal g"ównym czynnikiem zmian zmien-

nej wzrost gospodarczy (warto#$ "adunku czynnikowego 0,615). W mniejszym stopniu, 

jednak%e te% w istotny sposób na zmienn  wzrost gospodarczy wp"ywa zmienna innowa-

cje i zmiany technologii (warto#$ 0,376). Wi!kszy wp"yw MSP na zmiany w zatrudnie-

niu ni% na poziom innowacji wynika$ mo%e ze specyfiki sektora. Przedsi!biorstwa 

te cz!#ciej stosuj  prostsze techniki produkcji o bardziej pracoch"onnym charakterze ni% 

przedsi!biorstwa du%e. Wi!kszy wp"yw sektora du%ych przedsi!biorstw, a zw"aszcza 

przedsi!biorstw z udzia"em kapita"u zagranicznego na poziom innowacyjno#ci gospo-

darki wynika$ mo%e  z tego, %e posiadaj  one wi!ksze mo%liwo#ci finansowania dzia"al-

no#ci innowacyjnej oraz odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze. 
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Model stanowi$ wi!c mo%e odzwierciedlenie g"ównych powi za' w procesie wzro-

stu gospodarczego w regionach. Pozytywnie oceni$ mo%na jako#$ otrzymanych wyni-

ków. Stopie' dopasowania modelu do danych empirycznych jest zadawalaj cy, a sza-

cunki parametrów uzasadnione merytorycznie. Zastanowi$ mo%na by si! jednak nad 

uwzgl!dnieniem w modelu struktury przestrzennej gospodarki, w sensie powi za' po-

mi!dzy regionami. 

 

6. WNIOSKI 

Proces zmian w regionach, a w tym wzrost gospodarczy jest wypadkow  wielu 

czynników sprawczych. Nale%  do nich zarówno czynniki wewn!trzne, jak i zewn!trzne. 

Wa%ny czynnik wewn!trzny wzrostu regionalnego stanowi  zmiany zachodz ce w sek-

torze ma"ych i #rednich przedsi!biorstw. Poziom wzrostu gospodarczego uzale%niony 

jest tak%e od nap"ywu kapita"u zewn!trznego w postaci bezpo#rednich inwestycji zagra-

nicznych. Wyniki badania potwierdzaj  tak%e istotny wp"yw innowacyjno#ci przedsi!-

biorstw oraz zmian w strukturze zatrudnienia na poziom wzrostu gospodarczego w re-

gionach. Stwierdzi$ równie% mo%na znacz ce zró%nicowanie czynników wzrostu 

w regionach oraz zwi!kszenie si! dysproporcji jego poziomu w badanym okresie. 
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MODELING THE RELATIONS OF SME SECTOR AND FOREIGN INVESTMENTS 

WITH EMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH IN REGIONS 

In the article there are results of modeling the relations between development of SME sector, 

foreign capital inflow, innovations of companies, structural changes in employment and economic 

growth in regions were presented. Soft modeling was applied as a research method. This method 

enables to analyse relations occurring between variables of multivariate nature which can be ob-

served through various indicators. With this objective in view, creation of 25 diagnostic variables 

from the period of 1999-2007 was considered. Results of the research confirm the essential influ-

ence of the distinguished factors in the process of economic growth in regions. They also indicate 

increase of disproportion of its level in the researched period.  

 


