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Potrzeba pomiaru atrakcyjności
inwestycyjnej w skali międzynarodowej
• Rosnące znaczenie międzynarodowych przepływów

kapitału inwestycyjnego na świecie;
• Ułatwienia przepływów kapitału w Europie dzięki
rozszerzaniu się Unii Europejskiej;
• Tworzenie przedsiębiorstw międzynarodowych;
• Brak opracowań, które ukazywałyby atrakcyjność
inwestycyjną w sposób ujednolicony metodycznie dla
wszystkich regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS1 i
NUTS2 w oparciu o dane statystyczne.
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Badania statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
SGH jako nowa propozycja badań nad atrakcyjnością
inwestycyjną regionów europejskich

Opracowanie ekonometryczne: mgr Mariusz Czernecki
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Trudności metodyczne badania
atrakcyjności inwestycyjnej regionów UE
• Niepełna porównywalność danych statystycznych;
• Niekompletność danych dla poszczególnych

regionów w czasie i przestrzeni;
• Potrzeba redukcji zbioru czynników wyjściowych.

Wniosek: wskaźniki europejskie stanowią dobry
punkt wyjścia do pogłębienia badań w oparciu
o dane urzędów statystycznych poszczególnych
państw członkowskich UE.
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Podstawy metodyczne badania
atrakcyjności inwestycyjnej regionów
• Zastosowanie metody wagowo-korelacyjnej jako

stosunkowo dobrze redukującej wpływ subiektywizmu
ocen badacza;
• Zakres przestrzenny badania: NUTS1 i NUTS2 dla
wszystkich regionów UE;
• Zakres merytoryczny badania: ocena potencjalnej
atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjału
inwestycyjnego regionów UE.
Metodyka wypracowana w Instytucie Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, oparta
na dziesięcioletnim dorobku naukowym zespołu.
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Składowe wskaźnika potencjalnej atrakcyjności
inwestycyjnej makroregionów (NUTS1) PAI EU NUTS1
WYSZCZEGÓLNIENIE

S/D

MIKROKLIMAT KAPITAŁ LUDZKI
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 os. w wieku produkcyjnym

D

Wskaźnik aktywności zawodowej - liczba osób pracujących w przeliczeniu na 100
S
os. w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 os. w wieku przedprodukcyjnym

D

Średni czas pracy

S

Stopa bezrobocia długookresowego [powyżej 12. miesięcy]

D

Udział ludności powyżej 65. roku życia w ogóle ludności

D

Wartość dodana brutto na pracującego

S

Zmiana ludności w latach 2007-2009 odniesiona do liczby ludności z 2007 roku

S

Wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pracującego

D
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MAKROREGIONY
Pierwsze badanie atrakcyjności inwestycyjnej regionów
Unii Europejskiej na poziomie NUTS1
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Składowe wskaźnika potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej
makroregionów (NUTS1) PAI EU NUTS1
MIKROKLIMAT INFRASTRUKTURA
Długość dróg w przeliczeniu na 100km2 powierzchni

S

Liczba osób rannych w wypadkach w przeliczeniu na 100 os.

D

Wskaźnik procentowy śmiertelności niemowląt względem ogólnej liczby
urodzonych dzieci

D

Udział procentowy zgonów kobiet w wieku rozrodczym [20-35 lat] w liczbie
zgonów kobiet ogółem

D

Udział procentowy liczby uczniów 1-2 poziomu ISCED w odniesieniu do
liczby ludności w wieku 5-18 lat

S

Udział procentowy gospodarstw z dostępem do Internetu

S

Udział procentowy osób regularnie korzystających z Internetu

S

Liczba spędzonych nocy w obiektach turystycznych w przeliczeniu na liczbę
dostępnych łóżek

S
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Składowe wskaźnika potencjalnej atrakcyjności
inwestycyjnej makroregionów (NUTS1) PAI EU NUTS1
MIKROKLIMAT RYNKOWY
PKB uwzględniający siłę nabywczą odniesiony do średniej unijnej
w przeliczeniu na mieszkańca

S

Gęstość zaludnienia

S

Liczba pojazdów w przeliczeniu na liczbę ludności

S

Liczba jednostek gospodarczych w przeliczeniu na liczbę pracujących

S

MIKROKLIMAT INNOWACYJNOŚĆ
Udział procentowy osób pracujących w sektorze nauka i technologia
w ogóle osób pracujących
Udział pracujących w sektorach wysokiej
pracujących
Wydatki na R&D [euro na mieszkańca]

technologii

w

ogóle

Liczba osób zatrudnionych w dziale nauka i technologia na 1000
mieszkańców
Wnioski o patenty w przeliczeniu na 1 milion osób pracujących

S
S
S
S

S
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Wyniki – makroregiony ma mapie
inwestycyjnej UE
Polskie makroregiony
należą do mniej
atrakcyjnych
regionów, co wynika
z niższego poziomu
innowacyjności
i zamożności oraz
rozwoju infrastruktury,
w porównaniu do
wyżej rozwiniętych
gospodarczo
regionów Europy
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Najbardziej atrakcyjne regiony UE to:
• Londyn (LONDON, UKI),

• Berlin - miasto wydzielone (BERLIN, DE3),
• Hamburg - miasto wydzielone (HAMBURG, DE6),
• Madryt (COMUNIDAD DE MADRID, ES3),
• Aglomeracja paryska,
• Region Stołeczny Brukseli oraz regiony:
• Środkowe Węgry (KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, HU1),
• Region zachodni Holandii (WEST-NEDERLAND, NL3),

• Region południowy Holandii (ZUID-NEDERLAND, NL4),
• Region Manner-Suomi Finlandii (MANNER-SUOMI, FI1),
• Wyspy Alandzkie Finlandii (ÅLAND, FI2),
• Region wschodni Szwecji (ÖSTRA SVERIGE, SE1)
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Mocne strony makroregionów Polski
Lp. Region (NUTS 1)

Wskaźniki ocenione bardzo wysoko i wysoko
(klasa A i B)
Średni czas pracy oraz niskie koszty zatrudnienia (poziom
wynagrodzenia)

1.

Region centralny

2.

Region południowy

Średni czas pracy, niskie koszty zatrudnienia (poziom
wynagrodzenia) oraz niski udział osób w wieku powyżej 65 lat

3.

Region wschodni

Niskie koszty zatrudnienia (poziom wynagrodzenia)

4.

Region północno-zachodni

Średni czas pracy, niskie koszty zatrudnienia (poziom
wynagrodzenia), niski udział osób w wieku powyżej 65 lat,
korzystna struktura ekonomicznych grup ludności

5.

Region południowo-zachodni

Średni czas pracy, niskie koszty zatrudnienia (poziom
wynagrodzenia) oraz niski udział osób w wieku powyżej 65 lat

Region północny

Średni czas pracy, niskie koszty zatrudnienia (poziom
wynagrodzenia), niski udział osób w wieku powyżej 65 lat,
korzystna struktura ekonomicznych grup ludności

6.
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Niekorzystne cechy polskich makroregionów
Region (NUTS 1)
Region centralny
Region południowy

Region wschodni

Region północnozachodni

Region południowozachodni
Region północny

Wskaźniki ocenione bardzo nisko i nisko
(klasa F i E)
Niska wartość dodana brutto na pracującego

Niekorzystna struktura ekonomicznych grup ludności, niska
aktywność zawodowa, niska wartość dodana brutto na
pracującego, wysoka śmiertelność niemowląt oraz niska siła
nabywcza ludności
Niska wartość dodana brutto na pracującego, niska siła nabywcza
ludności, niskie zatrudnienie w sektorach wysokich technologii
oraz niskie wydatki na badania i rozwój
Niekorzystna struktura ekonomicznych grup ludności, niska
aktywność zawodowa, niska wartość dodana brutto na
pracującego, niska siła nabywcza ludności oraz niskie wydatki na
badania i rozwój
Niekorzystna struktura ekonomicznych grup ludności, niska
aktywność zawodowa, niska wartość dodana brutto na
pracującego oraz niskie wydatki na badania i rozwój
Niekorzystna struktura ekonomicznych grup ludności, niska
aktywność zawodowa, niska wartość dodana brutto na
pracującego, niska siła nabywcza ludności oraz niskie wydatki na
badania i rozwój
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WOJEWÓDZTWA
Pierwsze kompleksowe badanie atrakcyjności
inwestycyjnej wszystkich regionów Unii Europejskiej na
poziomie NUTS 2
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Składowe wskaźnika potencjalnej atrakcyjności
inwestycyjnej województw (NUTS 2) PAI EU NUTS2
Składowe wskaźnika PAI EU NUTS2

S/D

MIKROKLIMAT KAPITAŁ LUDZKI
Wskaźnik aktywności zawodowej - liczba osób pracujących w przeliczeniu
na 100 os. w wieku produkcyjnym

S

Wydajność pracy w przeliczeniu na wynagrodzenie

D

Średni czas pracy

S

Stopa bezrobocia długookresowego [powyżej 12. miesięcy]

D

Wartość dodana brutto na osobę zatrudnioną

S

Zmiana ludności w latach 2007-2009 odniesiona do liczby ludności z 2007
roku

S

Wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na pracującego

D

16

Składowe wskaźnika potencjalnej atrakcyjności
inwestycyjnej województw (NUTS 2) PAI EU NUTS2
MIKROKLIMAT RYNKOWY
PKB uwzględniający siłę nabywczą odniesiony do średniej unijnej
w przeliczeniu na mieszkańca
Gęstość zaludnienia
Liczba pojazdów w przeliczeniu na liczbę ludności
Liczba jednostek gospodarczych w przeliczeniu na liczbę pracujących

S

S
S
S

MIKROKLIMAT INNOWACYJNOŚĆ
Udział procentowy osób pracujących w sektorze nauka i technologia
w ogóle osób pracujących
Wydatki na R&D na jednego mieszkańca
Liczba osób zatrudnionych w dziale nauka i technologia na 1000
mieszkańców

S
S

S
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Mapa atrakcyjności inwestycyjnej
regionów UE wg NUTS2

18

Różnice w ocenach poziomu rozwoju gospodarczego i
atrakcyjności inwestycyjnej regionów UE

Uwaga: Różnice w ocenach obliczono odejmując ocenę poziomu rozwoju gospodarczego od oceny atrakcyjności inwestycyjnej
wyrażonych w skali 1-6.
Źródło: Opracowanie własne.
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POTENCJAŁ INWESTYCYJNY
REGIONÓW
Nowe spojrzenie na atrakcyjność inwestycyjną
regionów szczebla makroregionalnego i regionalnego
Walory i wielkość regionu w jednej ocenie
Nowe spojrzenie na makroregiony i województwa
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Problemy związane z pomiarem potencjału
inwestycyjnego oraz propozycja nowego ich
rozwiązania
• Potencjał inwestycyjny to ogół nagromadzonych na danym obszarze zasobów, które

są istotne z punku widzenia potrzeb inwestora. Chodzi tu szczególnie o zasoby
czynników produkcji, jak i zasoby nie zawsze mierzalne, ale istotne dla przebiegu
zjawisk gospodarczych.
• Przykładem takich zasobów może być położenie jednostki względem obszarów o

istotnych cechach ekonomicznych, przyrodniczych czy rynkowych np. wysoki popyt,
podaż, koszty produkcji oraz atrakcyjne ceny sprzedaży.
• Możemy przyjąć, że potencjał inwestycyjny opisują podstawowe komponenty, takie jak:

zasoby naturalne, kapitał ludzki, kapitał społeczny, infrastruktura techniczna,
infrastruktura społeczna, potencjał finansowy, potencjał rynkowy.
• Wymienione elementy były podstawą dla wytypowania wskaźników, które pogrupowano

w mikroklimaty potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów europejskich.
• Wskaźnik oceny potencjału inwestycyjnego to iloczyn wskaźnika potencjalnej

atrakcyjności inwestycyjnej oraz masy regionu reprezentowanej przez liczbę ludności.
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Potencjał inwestycyjny regionów NUTS1
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Potencjał inwestycyjny regionów NUTS2
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Potencjał inwestycyjny regionów NUTS1 – ocena
komponentu kapitału ludzkiego
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Potencjał inwestycyjny regionów NUTS2
– ocena komponentu kapitału ludzkiego
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Potencjał inwestycyjny regionów NUTS1
– ocena komponentu innowacyjności
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Potencjał inwestycyjny regionów NUTS 2 –
ocena komponentu innowacyjności
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PRAKTYCZNE SPOJRZENIE
NA DECYZJE INWESTYCYJNE
Wartość dodana środków trwałych i jej zmiany w
regionach po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004
roku
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Zmiana wartości brutto środków trwałych w latach
2004-2009 wg regionów UE NUTS2 jako
praktyczny przejaw atrakcyjności inwestycyjnej

Uwaga: biały kolor oznacza brak danych
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Podsumowanie
• Polskie województwa mają wyższą atrakcyjność inwestycyjna niż wynikałoby to

•

•
•

•
•

z osiągniętego przez nie poziomu rozwoju gospodarczego - dotyczy to województw:
pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubuskiego
i małopolskiego.
Województwo mazowieckie odznacza się ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną na
mapie atrakcyjności inwestycyjnej Europy, co wynika z wysokiej oceny kapitału ludzkiego oraz
walorów rynkowych tego regionu.
Polskie regiony wyróżniają się wśród innych regionów UE korzystną oceną kapitału
ludzkiego.
Polskie regiony należą do najbardziej atrakcyjnych regionów Europy pod względem
potencjału inwestycyjnego – dotyczy to województwa mazowieckiego
i śląskiego. Ponadprzeciętne oceny potencjału inwestycyjnego uzyskały także województwa:
dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie oraz pomorskie.
Szczególnie wysoki potencjał ludnościowy cechuje województwa mazowieckie, śląskie,
dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie, łódzkie i podkarpackie.
Wysoką atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów potwierdzają także zmiany wartości
brutto środków trwałych. Zgodnie z tym kryterium, dziesięć polskich województw należy do
ścisłej czołówki UE.
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Dziękuję za uwagę!
Kontakt:
Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Tel. + 48 22 564 9403

