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MIARY KONCENTRACJI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH 

W UKŁADZIE MAKROEKONOMICZNYM

Gospodarkę socjalistyczną w porównaniu do kapitalistyoanej 

oeohuje stały dynamiozny wzrost, na który, obok innych ozynni- 

ków, podstawowy wpływ mają inwestyoje będąoe we współozesnych 

stosunkach ekonomicznych złożonym procesem, który ma zasadnioze 

znaczenie w układach makro- i mikroekonomicznych.

Doniosła rola, Jaką spełniają inwestycje w rozwoju społeoz- 

no-gospodarozym kraju, a w szczególności w zakresie wzrostu do-

chodu narodowego, który jest wykładnią wzrostu gospodarczego nie 

podlega wątpliwośołom. Należy podkreślić, iż bardzo istotnym e- 

lementem, decydującym o wielkośoi wpływu inwestyoji tak w zakre-

sie ilościowym, Jak i jakośoiowym Jest forma, w jakiej realizo-

wane są planowane zamierzenia inwestycyjne, któro na obecnym e- 

tapie rozwoju społeczno-gospodarczego przyjmują postać skoncen-

trowaną.

Koncentracja nakładów inwestyoyjnych formułowana przez nau-

kę, Jako naczelna zasada polityki inwestycyjnej, na aktualnym 

etapie rozwoju naszej gospodarki narodowej nabiera szczególnego 

znaczenia, gdyż stanowi Jeden z podstawowyoh czynników przyspie-

szenia jej wzrostu. Złożoność i duży stopień trudnośol problema-

tyki inwestycyjnej znajduje na przykładzie konoentraoji inwesty-

cji swój wyraz w tym, że zachodzą tu ścisłe związki między ma-

kroekonomiczną i mikroekonomiczną stroną togo zagadnienia.
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Jednocześnie koncentraoja inwestycji staje się poważnym 

czynnikiem decydującym o efektywności poniesionyoh nakładów, ro-

zumianej w układzie ogólnospołecznym, oraz terapie rozwoju i 

stopniu nowoczesności gospodarki narodowej jako oałośoi, jak 

również poszczególnych działów, gałęzi i branż, które wykazują 

zaniżony poziom techniki wytwarzania w porównaniu z odpowiedni-

kami w krajach wysoko uprzemysłowionych.

W opublikowanym artykule w kwartalniku "Problemy Ekonomicz-

ne", podjęta zostala próba1 sformułowania pojęoia koncentracji 

inwestycji, a mianowicie:

1. Koncentraoja inwestycji to planowe ześrodkowanio w ozasie

i przestrzeni środków finansowych, rzeczowych i sił ludzkich w 

realizowanym prooesie inwestycyjnym w celu zapewnienia ich opty-

malnego wykorzystania oraz uzyskania w skróconym terminie w po-

równaniu do ogólnie ustalonych i przyjętych norm w tym zakresie, 

założonych efektów ekonomicznych, mierzonych w skali makroekono-

micznej, jak również mikroekonomicznej.

2. Koncentracja nakładów inwestycyjnych jest to sposób ste-

rowania prooesem inwestyoyjnym umożliwiająoym jego skrócenie w 

porównaniu do obowiązujących w tym zakresie normatywów czaso-

wych. Analiza ekonomiczna w tyra zakresie winna wziąć pod uwagę 

okresy czasu, które związane są z planami gospodarczymi. V tym 

przypadku należy przyjąć jako podstawowe Jednostki: rok oraz 

okres pięoiu lat, ponieważ te miary czasu występują jako zasad-

niczo w obowiązujących planach gospodarczyoh, Jak również w 

sprawozdawczości statystycznej. Chcąc uzyskać możliwie pełny 

obraz współzależności zjawisk gospodarozych, należy prowadzoną 

analizę ekonomiczną przeprowadzić w oparciu o wskaźniki i mier-

niki obejmujące pełny materiał liczbowy, którym Jest suma nakła-

dów, ilość jednostek wykorzystujących te nakłady oraz podobne im 

zbiorowości. Miary konoentraoji proponujeitfy wyrazić przez zasto-

sowanie odpowiednioh mierników i wskaźników.

Przed rozpatrywaniem wskaźników i mierników konoentraoji na-

kładów inwestycyjnych i związanego z nimi problemu uzyskanej dy-

namiki rozwoju wzrostu gospodarczego, Jak również Jego stopnia, 

należy wyjaśnić następujące zagadnienia:
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- ozym mierzyć koncentrację nakładów inwestycyjnych,aby uzys-

kać prawidłowy obraz występujących zjawisk,

- jak nałeiy mierzyć koncentrację inwestyoji, aby objąć w 

pełni przyjęte do rozpatrywania Jej rodzaje i formy.

Miary koncentracji w literaturze ekonomioznej

W celu omówienia w sposób możliwie wyczerpujący problemów 

związanych z miernikami konoentraoji nakładów inwestycyjnyoh, 

autor przedstawia kilka opinii i propozycji, jakie zamieszczone 

zostały w literaturze ekonomicznej na powyższy tomat, jak rów-

nież własne sugestie w tym zakresie.
2

Z. Witkowski przy omawianiu, metod badania koncentracji sku-

pia swoje rozważania na dwóch problemaoh:

- koncentracji zadań inwestycyjnych,

- koncentracji nakładów na dano obiokty inwestycyjne w ra-

mach realizowanych zadań inwestycyjnyoh.

Autor proponuje przy badaniu stopnia konoentraoji zadań in- 

westyoyjnyoh porównywanie poziomów okresów minionyoh z badaniami 

przy pomooy następująoych wskaźników:

1) porównanie wartośoi kosztorysowej inwestycji nowo rozpo-

czynanych w danym roku - IN do wartości kosztorysowej inwestyoji 

kontynuowanych wg bilansu otwarcia na początku roku - BO, czyli

INiloraz: -gQ- ;

2) porównanie wartośoi kosztorysowej zadań inwestycyjnych 

przewidywanych do zakończenia w roku - IZ do wartośoi kosztory-

sowej nowo rozpoozynanych w danym roku - IN, otrzymamy iloraz:

IN*
3) iloraz wartośoi kosztorysowej zadań przewidywanych do za-

kończenia w danym roku i suma wartośoi kosztorysowej inwestycji 

kontynuowanych z wartością kosztorysową inwestyoji nowo rozpo- 

ozynanyoh, otrzymany iloraz ma postać:

b) stosunek wartości kosztorysowej wg bilansu zamknięcia

inwestycji kontynuowanych - BZ do wartośoi kosztorysowej zadań

1 BZ
przewidywanych do zakońozenia w danym roku, ożyli, iloraz:

przy ozym BZ a BO + IN - IZ.

2
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Natomiast przy prowadzonej analizie konoentraoji nakładów na 

obiekty w ramaoh danego zadania inwestyoyjnego, autor proponuje 

następujące wskaźniki określone przez poszczególne wielkości!

1) stosunek wartości obiektów zakońozonych w realizowanym 

zadaniu do ogólnej sumy poniesionyoh nakładów; im wyZszą wartość 

posiada iloraz, tym większa jest koncentraoja nakładów na dane 

obiekty inwestycyjne;

2) stosunek wartośoiowy obiektów nie zakońozonych do ponie- 

sionych nakładów — mniejsza wartość ilorazu oznacza większy eto» 

pień koncentracji;

3) stosunek rooznyoh nakładów do wartośoi inwestycji rozpo« 

czętyoh wg stanu na początku roku - mniejsza wartość ilorazu 

wskazuje na większą konoentraoJę;

4) stosunek wartośoiowy obiektów zakończonych w danym roku 

do nakładów rocznyoh - większa wartość ilorazu określa stopień 

koncentracji;

5) stosunek wartościowy obiektów zakońozonyoh w danym rokd 

do globalnej sumy inwestycji rozpoczętych wg stanu na początek 

roku i nakładów rocznych - wyższy iloraz wskazuje większą koncen-

trację; (

6) stosunek wartośoiowy inwestycji nie zakońozonyoh na ko- 

nieo roku do obiektów zakońozonych w danym roku - mniejszy ilo-

raz wskazuje wyższy stopień konoentraoji.
3

Z. Sołdak przy omawianiu metod przeprowadzonej analizy kon-

oentraoji proponuje stosować wskaźnik określający przeoiętny 

oykł inwestycyjny, którego postać matematyczna jest następująca!

t1m 1i1 + *2m2Ł2 + •“  + W n
ipo a Ml ,

I

gdzie:

Tpc - przeciętny oykl inwestycyjny w latach lub mie-

siącach,

■*>1» 'tg' ^n “ długość Jednostkowa oykli inwestyoyjnyoh,

Ш 1’ m2' ran " liczba zadań inwestyoyjnyoh posiadająoyoh ten 

sam jednostkowy cykl inwestyoyjny,

^ Z. S o ł d a k, Koncentraoja nakładów inwestycyjnych i metody jej 
analizy, "Inwestycje i Budownictwo" 1966, nr 2, a. 19-24.



ilf igi in - przeciętna całkowitych kosztów zadań inwostycyj- 

nyoh zaliczonych do odpowiednich wyrazów szeregu statystyoznego, 

I - suma przeoiętnych oałkowitych kosztów wszystkich grup 

zadań inwestycyjnych objętych badaniem,

M - suma wszystkich zadań inwestycyjnych objętych badaniem.

A. Płooica proponuje zastosowanie następujących mierników 

w prowadzonych badaniach tego zagadnienia, omawiająo jo w swym 

opracowaniu obejmującym problemy koncentracji inwestyoji. W przy-

padku badania koncentracji nakładów na pojedynoze inwestycjo w 

czasie ich realizaoji, można wykorzystać wskaźnik zaawansowania 

inwestycji w danym okresie»

N

vz = 1 7 “ * 100*»

gdziet

“ ws:*i;aźnik tempa lub zaawansowania inwostyoji w 

Nz - wartość nakładów poniesionych od początku realizaoji 

inwestyoji,

- całkowita wartość kosztorysowa inwestycji.

Natomiast przy badaniach konoentraoji inwostyoji w lataoh 

późniejszych należy wyliczony wskaźnik porównać z odnośnymi 

wskaźnikami dla piorwszego roku realizaoji inwestyoji. Spraw-

dzian koncentracji nakładów i robót inwestycyjnych można uzyskać 

drogrj porównania cyklu realizacji z cyklom normatywnym lub dy-

rektywnym. V przypadku ustalenia wielkośoi udziału nakładów na 

inwestycje kontynuowane w oałości nakładów róoznyoh badanego re-

sortu, gałęzi, branży - można wykorzystać następujący wskaźnik:

100^, 

przy ozym:

Uk - udział nakładów na inwestycje kontynuowane w oałości 

nakładów rocznych dla danoj Jednostki organizacyjnoj,

N^ - wartość rocznych nakładów na inwestycje kontynuowano,

Nq - wartość całkowitych nakładów na inwestycjo.

A. P ł o c i c a ,  Strategia intensywne во rozwoju gospodarki. War-
szawa 1970, s. 204-234.



Wyższa wartość wskaźnika badanego roku w porównaniu z minio-

nymi latami odpowiada zwiększonej koncentracji.

Dla uzyskania pełniejszego obrazu występującej konoentraoji 

autor proponuje obliczenie wskaźników średnich nakładów inwesty-

cyjnych, jakie przypadają na zadanie inwestyoýjne lub jedną in-

westycję. V przypadku wzrostu wskaźnika w kolejno badanych ła-

tach odpowiada to zwiększeniu się stopnia koncentracji. Jedno-

cześnie proponuje zastosowanie w badaniach stopnia koncentracji 

inwestycji wskaźnika średniego cyklu realizacji inwestycji wg 

wzoru:

o,z к + c3z0k +...  + o z k
С E — J—J— l____ Z 2 2___________ n n n
P 2K »

przy ozymt

Cp ~ średni cykl realizacji inwestycji -wyrażony w latach lub 

miesiącach,

°1' °2’ °n ” długość jednostkowych cykli inwestyoyjnyoh w ła- 

, tach lub miesiącach,

Z 1i z2» zn ~ liczba inwestycji o jednakowym cyklu inwesty-

cyjnym, ' ■■

k 1f k2, kn - przeciętny koszt inwestycji lub obiektów posia-

dających jednakowy cykl inwestyoyjny,

ZK - łączny koszt (wartość kosztorysowa) wszystkioh inwesty-

cji w badanym okresie.

Przedstawione wyżej, w oparoiu o dostępną literaturę ekono-

miczną, miary konoentraoji inwestycji nie wyczerpują w oałości 

treśoi rozważań nad omawianymi propozycjami badań problemów 

związanych z koncentraoją nakładów inwestycyjnych w sforze pro-

dukcji materialnej, w układzie działowym, gałęziowym, jak również 

w resortach i branżach.

Proponowano przez Z. Witkowskiego w pierwszej częśoi wskaź-

niki dotyczą badań stopnia konoentraoji zadań inwestycyjnych po-

legających na budowie nowych obiektów, podczas gdy miary konoen-

traoji w układzie makroekonomicznym winny obejmować całość na-

kładów inwestycyjnych, stąd ograniczoność wykorzystania ww. 

wskaźników. Natomiast przedstawione w drugiuj czyści wskaźniki 

odnoszą się do badań prowadzonych nad występującą koncentracją 

nakładów inwestycyjnych na danym oblokoio, który jest przedmio-

tem rozważań, tym samym nie mogą być przydatne w prowadzonej a— 

nalizie w skali makroekonomicznej..



Opracowany prze® Z. Sołdaka wskaźnik T^q - przooiętny cykl 

inwestycyjny, może być wykorzystany przy badaniu zmian zachodzą-

cych w długośoi trwania poszczególnych zadań inwestycyjnych po-

siadających ten sam cykl inwestycji. V prowadzonych badaniach w 

układzie makroekonomicznym stosowane miary konoentraoji winny 

posiadać cechy uniwersalności.

Podobne zastrzeżenia odnoszą się do wskaźnika C^, jaki pro-

ponuje A. Płooica, a który ma podobną postać i zastosowanie jak 

wskaźnik uprzednio omówiohy. Następne wskaźniki tegoż autora z 

uwagi na swój charakter mogą być stosowane przy- badaniu wystę-

pujących koncentracji w samym procesie realizacji inweetycji po-

przez porównanie nakładów zrealizowanych do ogólnej ioh wartoś-

oi, nie mogą być więc przydatne przy prowadzonych badaniach 

koncentracji nakładów inwestyoji w działach gospodarki narodowej 

na tle całej sfery produkcji materialnej, a więo w xikladzie ma-

kroekonomicznym.

W badaniu koncentracji nakładów inwestyoyjnyoh w działach i 

gałęziach gospodarki narodowej należy uwzględnić fakt, że posia-

dają one bardzo poważno zróżnicowanie w zakresie prowadzonej 

działalnośoi wytwórczej, a tym samym występują duże różnice w 

realizowanych zadaniach inwestycyjnych pod względem rzeczowym i 

merytorycznym oraz wielkości nakładów. Dlatego zastosowane wska-

źniki i mierniki muszą posiadać wszelkie oechy uniwersalności, 

и/by mogły być obioktywną miarą zjawisk występującej koncentracji 

nakładów inwestycyjnych w poszczególnych działach, jak równie* 

gałęziach gospodarki narodowej w części uspołeoznionoj. Z tychże 

względów nie można wykorzystać miar zamrożenia nakładów inwes-

tycyjnych jako wskaźników zjawiska koncentracji w badaniaoh ma-

kroekonomicznych, jakie mają być prowadzone w aferze produkoji 

materialnej.

Klasycznym przykładem przemawiającym za powyższym stwierdze-

niem Jest, niemożliwość porównania czasu zamrożenia nakładów in-

westycyjnych, jak również ich wielkości w przypadku np. huty 

"Katowice" i budową domu towarowego "Centrum" w Łodzi. Podane 

przykłady są jednymi z maksymalnych pod względem wartości zadań 

inwestycyjnych w dziale przemysłu oraz dziale handlu, sfery pro-

dukcyjnej gospodarki uspołeoznionej. Niemniej jednak są argumen-

tem przemawiającym przeciw stosowaniu podanych propozycji przy 

prowadzonych badaniach nad koncentracją nakładów inwestycyjnych



w skali makroekonomicznej. W prowadzonyoh badaniach zjawiska kon-

oentraoji w układzie makroekonomicznym, podstawą rozważań winna 

być ogólna wartoáó nakładów inwestycyjnych, jakie przypadały na 

dział, gałąź, bez podziału na inwestyoje produkoyjne i niepro- 

dukoyjne, ozy też dalszego rozdziału na budowę nowyoh zakładów 

oraz modernizaoję. Miary konoentraoji, proponowane przez podanyoh 

autorów, nie uwzględniają ww. aspektów podziałowyoh nakładów in- 

westyoyjnyoh. Przedmiotem rozważań eą nowe obiekty bez uwzględ-

nienia ioh przeznaozenia, to znaczy wykorzystanie dla celów pro- 

dukcyjnyoh, ozy też na przykład soejalnyoh. s

Proponowane miary konoentraoji

Mając na uwadze wymagania postawione przed miarami konoen-

traoji nakładów inwestycyjnych, proponuje autor, obok wartośoi 

samych nakładów, uwzględnić przy ustalaniu mierników i wskaźni-

ków następująoe wielkości:

- wartość wytworzonego doohodu narodowego,

- wartość produkoji towarowej w cenaoh realizaoji,

- wartość środków trwałych brutto,

- wielkość zatrudnienia,

- ilość mleszkańoów,

- udział prooentowy jednostki rozpatrywanej w poszozególnyoh 

wielkośoiaoh jednostki organizacyjnej wyższego szczebla,

- wzajemny stosunek wielkośoi przeznaczonych nakładów na po- 

szozególne rzeczowe zadania inwestycyjne,

- stopa wzrostu i dynamika nakładów inwestyoyjnyoh.

Na podstawie podanyoh wielkośoi proponuje wskaźniki i mierni-

ki, które mogą być wykorzystane w prowadzonyoh badaniaoh koncen-

tracji nakładów inwestycyjnyoh w układzie makroekonomioznym.

1. Wskaźnik określony ilorazem wartośoi nakładów inwestyoyj- 

nyoh, do wytworzonego doohodu narodowego w dziale

k
O’ '  V

id - nakłady inwestycyjnej

df, - dochód narodowy;



k^i - wskaźnik określający relacje między zrealizowanymi na-

kładami inwestycyjnymi a wytworzonym w dziale doohodem narodo- 

wym, który jest deoydująoym ozynnikiem określającym wielkość na-

kładów inwestycyjnych.

2. Wskaźnik określony ilorazem wartości nakładów inwestycyj-

nych oraz wartością posiadanych środków trwałyoh w dziale

kd2 • 100*,

id - nakłady inwestycyjne;

td - wartość środków trwałych brutto;

к^2 - wskaźnik wskazujący, Jakie relaoje występują między 

nakładami inwestycyjnymi i posiadaną wartośoią środków trwałych 

w dziale, które są wynikiem realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Miernik określony ilorazem wartości nakładów inwestycyj-

nych oraz ilośoią zatrudnionych w dziale

k c ld • tya* ..z*
. d3 “ lz praoowników’

id - nakłady inwestycyjne»;

lz - ilość zatrudnionych w dziale;

kd 3 - miernik wskazujący wartość nakładów przypadająoyoh na 

Jednego zatrudnionego w dziale.

U. Wskaźnik określony ilorazem: stosunku nakładów inwesty-

cyjnych w dziale do wartości tychże w gospodaroe uspołecznionej 

oraz stosunku dochodu narodowego wytworzonego w dziale do tej 

samej wartośoi uzyskanej w gospodarce uspołeoznioneJ

d
\

id - nakłady inwestycyjnej 

dd - dochód narodowy;

i - nakłady w gospodarce uspołecznionej;

d - dochód narodowy uzyskany przez gospodarkę uspołecznioną; 

kd4 - wskaźnik wyrażający proporcję zachodzącą między nakła-

dami w dziale i gospodaroe uspołecznionej a wytworzonym dochodem 

narodowym w tychże.



5. Wskaźnik określony ilorazom: stosunku nakładów w dziale 

do wartości tychże w gospodaroe uspołecznionej oraz stosunku 

wartości środków trwałych działu do tej samej wartości w gospo-

darce uspołecznionej

Łd # %

kd5 “T J “ ' 100*’ 

t

- nakłady inwestycyjne; 

i - nakłady w gospodarce uspołecznionej; 

td - wartość środków trwałych brutto (działu);

t - wartość środków irwałych brutto w gospodaroe uspołecz-

nionej; 4

k._ - wskaźnik wyrażający proporcje zaohodząoe między nakła-
dy

darni w dziale i gospodaroe uspołecznionej, a posiadanymi środka-

mi trwałymi.

6. Wskaźnilt określony ilorazem: stosunku nakładów inwosty- 

oyjnyćh w działo do tychże w gospodarce uspołecznionej, oraz sto-

sunku zatrudnionych w dziale i gospodarce uspołooznionej.

id

kd6 * 100?S’
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id - nakłady inwestycyjne; 

i - nakłady w gospodaroe uspołecznionej; 

lz ~ ilość zatrudnionych w dziale;

1 - ilość zatrudnionych w gospodaroe uspołeoznionej;
•ZO
k^g - wskaźnik wyrażający proporcję między nakładami a za-

trudnieniem w dziale gospodarki uspołecznionej.

Konstrukcja zaproponowanych miar konoentraoji opiera się na 

założeniu, że rozdział nakładów inwestycyjnych między działy 

sfory produkcji materialnej powinien być dokonany w odpowied-

niej proporcji do ich imrtycypaoji w pozostałych wielkośoiaoh 

gospodarczych, jaklo wnoszą w całość gospodarki uspołecznionej. 

Podobnio winien kształtować się udział procentowy posiadanyoh 

nakładów inwestycyjnyoh przez poszczególne działy w ogólnej 

wielkości nakładów, jakimi dysponowała gospodarka uspołeozniona.



Procent ten winien stanowić odpowiedniki prooentowe pozostałych 

wielkości gospodarczych.

Wyliozone wartośoi przyjętych miar dla poszozegćlnych dzia-

łów, po porównaniu ich z odpowiednimi wielkośoiami odnoszą- 

oyml się do całej gospodarki uspołecznionej, umożliwią ustalenie 

występującego zjawiska koncentracji nakładów Inwestyoyjnyoh.

Podanymi miarami można również przeprowadzić badania nad 

koncentracją nakładów inwestycji w gałęziaoh zgrupowanych w mi-

nisterstwach, z tą różnicą — że zamiast miernika — wartość wytwo-

rzonego dochodu narodowego, zastosować można jako wartość pro- 

dukojl towarowej w cenach zbytu. Można również zastępczo,zamiast 

dochodu narodowego, zastosować jako miernik uzyskaną akumulację. 

Zamiana mierników spowodowana Jest niemożliwością ustalenia dla 

poszczególnych gałęzi wartośoi wytworzonego dochodu narodowego. 

Wartością porównawozą dla wskaźników 1 mierników gałęzi będą od-

powiednie wielkości resortu, podobnie jak przy badaniu koncen- 

traoji nakładów inwestycji w branży.

Przy badaniu koncentracji przestrzennej autor proponuje wy-

korzystanie następujących mierników i wskaźników:

1. Miernik określony ilorazem nakładów inwestyoyjnyoh przy-

padających na daną przestrzeń (np. jednostki podziału administra- 

oyjnego) oraz ilością mieszkańców

k _ iP , __tys. zł
p1 lp mieszkańca’

- miernik wskazujący wartość nakładów inwestyoyjnyoh 

przypadająoyoh na Jodnogo mieszkańca; 4

lp - liczba mieszkańców;

ip ** nakłady ną jednostkę administracyjną.

2. Miernik określony ilorazem nakładów inwestycyjnych, przy-

padających na rejon, oraz ilością zatrudnionych w rejonie

i ' , 
k „__P_ . ___ tys. zł
p2 1 zatrudnionych'

kp3 - miernik wskazujący wartość nakładów inwestyoyjnyoh 

przypadających na zatrudnionego w gospodarce uspołecznionej;

ip ~ nakłady na jednostkę administracyjną;



lpz - liczba mieszkańców zatrudniona w gospodarce uspołecz-

nionej.

3. Wskaźnik określony ilorazem! stosunku nakładów w rejonie 

do wartości tyohże w gospodaroe uspołecznionej oraz stosunku 

ilości mieszkańców rejonu do ilości mieszkańców kraju

s

kP3 = - ¥ -  • ioo'J’

i

i - nakłady w rejonie;

- i - nakłady w gospodarce uspołecznionej;

1 — liozba mieszkańoów rejonu;

1 - ludnęść kraju;

kp3 - wskaźnik wyrażający proporcję zaohodząoą między nakła-

dami w rejonie i gospodaroe uspołecznionej, a ilościami mieszkań-

ców rejonu i kraju.

4. Wskaźnik określony ilorazom: stosunku nakładów w rejonie 

do wartości tychże w gospodarce uspołecznionej oraz stosunku ilo-

ści zatrudnionych mieszkańoów rejonu i kraju

i
P

V  = ~ r ~  ■ 100*’
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i - nakłady w rejonie;

i - nakłady w gospodaroe uspołecznionej;

1 - ludność zatrudniona w rejonie; 
pz

1 - ludność zatrudniona ogółem w gospodaroe uspołecznionej;

V  - wskaźnik wyrażający proporcję zachodząoą między nakła-

dami w rejonie i gospodarce uspołecznionej a iłośoią zatrudnio-

nych w rejonie i kraju w gospodarce uspołecznionej.

Porównująo wartości wyliczonych mierników i wskaźników dla 

przyjętych rejonów (jednostek administracyjnych) w określonym po-

dziale czasu z odpowiednimi wielkościami dla oałego kraju, możemy 

uzyskać obraz występującej przestrzennej koncentracji nakładów 

inweetyoyjnych. Wykorzystując zaproponowane mierniki i wskaźniki 

przy uwzględnieniu wartośoi nakładów na dany dział lub gałąź, 

'która przypada na rejon, możemy rozpatrzyć występujące zjawisko



konoentraoji nakładów inwestyoyjnyoh w układzie działowo-przes- 

trzennym.

Przy badaniu zjawiska konoentraoji nakładów inwestyoyjnyoh 

v układzie ozasowym jako wskaźniki można zastosować:

1. Stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych

“o*, ■ ,00*'

I - nakłady w danym roku; 
n
I - nakłady w roku poprzedzającym;
o

2. Dynamika nakładów inwestyoyjnyoh

Koz2 - I ~  * 100*'

I - nakłady w danym roku;

I - nakłady w roku poprzedzająoym.
O

Wskaźniki konoentraoji czasowej wyliozone dla całej gospodar-

ki uspołecznionej oraz poszczególnych działów pozwalają (poprzez 

ich porównanie z odpowiednikami jednostki organizacyjnej wyższe-

go szczebla) na ustalenie zakresu i stopnia występującego zjawis-

ka konoentraoji nakładów w czasie oraz w układzie ozasowo-dzia- 

łowym.

W prowadzonych badaniach konoentraoji nakładów inwestyoyjr^yoh 

w zakresie rzeczowym autor proponuje zastosować następujące 

wskaźniki:

1. Wskaźnik określony ilorazem nakładów rzeozowyoh do warto-

śoi nakładów globalnych. Wystąpić tu mogą dwa przypadki:

*> k „ ,  • .00*,

idra - nakłady na maszyny i urządzonla; 

id - nakłady globalne;

krz1 - wskaźnik obrazujący relację jaka -występuje między na-

kładami na maszyny i urządzenia a globalnymi;

ю  * „ 2 =4 f  • ,00*'
a

idb - nakłady na roboty budowlano-montażowe;



id - nakłady globalne;

krz2 - wskaźnik obrazujący rełaoję jaka występuje między na-

kładami na roboty budowlano-montażowe a globalnymi. .

2. Wskaźnik określony ilorazem nakładów na maszyny i urzą-

dzenia oraz roboty budowlano-montażowe:

ij

krz3 =-T— - • Ю0*,
db •

1^ш - nakłady na maszyny i urządzenia;

idb - nakłady na roboty budowlano-montażowej 

kr z 2 wskaźnik obrazujący relację między nakładami na ma-

szyny i urządzenia a nakładami na roboty budowlano-montażowe.

Uzyskane wartoáci wskaźników dla poszczególnych działów po-

przez porównanie z odpowiednikami dla oałej gospwlarki uspołecz-

nionej pozwala na ustalenie- występującej koncentracji nakładów 

inwestyoji w zakresie rzeczowym, jak również rzeczowo-działowym.

Przedstawione propozycje na pewno nie wyczerpują oałej tema-

tyki miar koncentracji nakładów inwestyoyjnyoh. Stanowić mogą 

jednak jeden z wielu wariantów proponowanych miar, Jakie można 

wykorzystać w prowadzonych badaniach nad zjawiskiem konoentraoji 

nakładów inwestycyjnych w układzie działowym gospodarki narodowej.

0 Leszek Domagała

MEASURES OF INVESTMENT OUTLAYS CONCENTRATION .

ON MACROECONOMIC SCALE

The article discusses the importance of investment outlays and their 

implementation in concentrated form in the socio-economic development of 

the country. There are also presented the author’s own propositions as 

regards the definition of the investment concentration.

Hext there are discussed measures suggested by selected, economists 

which should be applied in researches on the phenomenon of the investment 

outlays concentration. The author has critically assessed the proposed 

measures providing arguments to prove that it is impossible to utilize 

thén in conducted researches on the investment■outlays concentration at



the level of eectors, industrial branches in the national economy as 

well аз spatial systems in the country’s administrative division, Si- 

eultaneously the author has presented his own propositions concerning 

measures of outlays concentration which should be applied In economic 

studies of this phenomenon on the macroeconomic scale. He suggests that
Г ŕ

the following magiltudes should be employed when determining measures 

and indexes of the investment outlays concentration:

- value of the generated national income,

- value of the commodity production estimated in production prices,

- gross value of fixed assets,

- employment level,

- number of Inhabitants,

- percentage share of the analyzed unj.t in particular magnitudes of 

the oröinizational unit of higher level,

- mutual ratio between size of outlays designated for particular ma-

terial investment tasks,

- growth rate and dynamics of investment outlays.

On tho basis of the above accepted magnitudes there are proposed:

- six measures and indexes for researches on the investment outlays 

concentration on the macroeconimic scale at the level of sectors, and in-

dustrial branches;

- four measures and indexes for researches conducted In spatial, and 

sectorial-spatial system;

- two indexes for researches conducted in time cross-section;

three indexes for researches on concentration of outlays In tho 

material scope.


