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1. Cel badañ
Celem badañ jest, po pierwsze, przygotowywanie
analiz oraz prognoz zjawisk ekonomicznych zachodz¹cych w regionie (skala mezo) na tle gospodarki krajowej (skala makro). Po drugie, celem
badañ jest identyfikacja i analiza powi¹zañ pomiêdzy zjawiskami zachodz¹cymi w gospodarce polskiej w skali ca³ego kraju (skala makro) i regionu
(skala mezo – analiza ‘kraj versus region’). Ich zrozumienie powinno wzbogaciæ lokalne podmioty
gospodarcze w wiedzê i umiejêtnoœæ oceny bie¿¹cej sytuacji, a w rezultacie zwiêkszyæ zdolnoœæ
reagowania na wydarzenia w skali gospodarki krajowej, unijnej czy nawet œwiatowej.
Zainteresowanie analiz¹ regionaln¹ siêga po³owy XX wieku. Wtedy to formu³owano pierwsze
regu³y analizy regionalnej na poziomie teoretycznym (por. Regional Economic Planning: Techniques of Analysis. by Walter Isard; John H. Cumberland). Wiele miejsca w literaturze tematu poœwiêcono tworzeniu macierzy input-output na poziomie regionów, w których region traktuje siê jako
odrêbny obszar, a jego zwi¹zki z gospodark¹ spoza regionu rozpatrywane s¹ jako zewnêtrzne (Economic Base Theory). W ostatnim okresie analiza
regionalna zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ.
Przyk³adowo: ‘Tools for Regional Analysis’ to oddzielna sfera analiz Banku Œwiatowego.
W naszych badaniach skoncentrujemy siê na
gotowych ju¿ informacjach o regionie (pomijaj¹c
analizê przep³ywów miêdzyga³êziowych). Adresatem wyników badañ maj¹ byæ przede wszystkim ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (MŒP), a celem – podniesienie wœród nich poziomu wiedzy na
temat regionu i stopnia zrozumienia wspó³zale¿noœci wskaŸników makro i mezo. Dokonaliœmy
wyboru kilku kluczowych w naszej ocenie wskaŸników regionalnych, których prezentacja na tle
analogicznych wskaŸników dla poziomu makro po-
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zwoli okreœliæ pozycjê regionu na tle gospodarki
krajowej. Przy za³o¿eniu, i¿ pozostaj¹ pod wp³ywem tych samych czynników zewnêtrznych, zestawienie wskaŸników makro i regionalnych wska¿e na relatywnie „mocne” i „s³abe” strony regionu
i zgodnoœæ lub /-odmiennoœæ trendów ekonomicznych w nim wystêpuj¹cych z trendami w gospodarce krajowej oraz przedstawienie prognoz
i ewentualnych ostrze¿eñ.
Druga czêœæ analizy skoncentruje siê na przedstawieniu na poziomie teorii wp³ywu zmiennych
z najistotniejszych obszarów na poziomie makro,
które dla regionu s¹ wielkoœciami egzogenicznymi (jak np. polityka banku centralnego czy ceny
surowców na rynkach œwiatowych). W oparciu
o tê teoretyczn¹ analizê i eksperck¹ wiedzê na
temat regionu zostan¹ zidentyfikowane powi¹zania pomiêdzy wybranymi makro wskaŸnikami/
zmiennymi a warunkami ekonomicznymi w wybranym regionie. W oparciu o diagnozê powi¹zañ
i prognozy wielkoœci makroekonomicznych bêd¹
formu³owane ostrze¿enia dla regionu odnoœnie zagro¿eñ czy zjawisk korzystnych.

2. Analizy i prognozy makroekonomiczne
dla Polski i gospodarki œwiatowej – skala
makro
Podstawowym Ÿród³em analiz i prognoz gospodarki œwiatowej bêd¹ rezultaty prac konsorcjum
EUROFRAME-EFN (www.euroframe.org./efn), do
którego nale¿y CASE. Prognozy te s¹ przygotowywane dla Komisji Europejskiej 2 razy w roku na
podstawie ekonometrycznego modelu NIGEM (rozwiniêtego przez brytyjski instytut NIESR) i oceny
eksperckiej 10 wiod¹cych instytutów naukowych
w Europie. Dodatkowym Ÿród³em bêd¹ prognozy
Komisji Europejskiej, IMF (World Economic Outlook) i OECD.
Analizy i prognozy makroekonomiczne dla Polski bêd¹ przygotowywane przez CASE na podstawie kwartalnego modelu ekonometrycznego dla
polskiej gospodarki. Narzêdzie to s³u¿y CASE od
1999 r. do przygotowywania analogicznych 2-3 letnich prognoz wraz z szerokim zestawem wskaŸników (publikowanych w kwartalniku PG TOP – Polska Gospodarka. Tendencje, opinie, prognozy.). Jest
to model sk³adaj¹cy siê z kilkudziesiêciu równañ,
ekonometrycznych i bilansuj¹cych. Na prze³omie
2005/2006 zosta³ dostosowany do najnowszych sza-
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cunków GUS rachunków narodowych na bazie
kwartalnej od 1995 r. Zbyt krótkie szeregi czasowe
nadal stanowi¹ ograniczenie dla budowy modelu
strukturalnego. Dlatego kilka zmiennych traktowanych jest jako egzogeniczne i ustalane metod¹ eksperck¹ (np. wielkoœæ konsumpcji rz¹dowej) lub dla
niektórych zmiennych rozwiniête zosta³y kontrolne modu³y poza modelem (np. dla rynku pracy).
Utrzymywanie relatywnie nieskomplikowanej struktury modelu gwarantuje jego elastycznoœæ i mo¿liwoœæ uwzglêdniania trudno modelowanych szoków
czy zmian strukturalnych, zw³aszcza, ¿e polska
gospodarka znajduje siê ci¹gle w fazie du¿ych przemian tak na poziomie makro, jak i mikro. O jakoœci
prognoz produkowanych na bazie powy¿szego
modelu i doœwiadczenia zespo³u PGTOP œwiadczyæ
mo¿e pierwsza pozycja prognoz CASE w 6-letnim
rankingu Marka Borowskiego prowadzonego co
roku na ³amach Gazety Wyborczej i druga pozycja
w rankingu prognoz na 2004 r. , oraz pierwsze miejsce w roku 2005.
Dodatkowo, przy wykorzystaniu krótkookresowego modelu inflacji przygotowywane s¹ w perspektywie 12 miesiêcy uaktualnienia prognoz dynamiki cen CPI i PPI oraz wielkoœci monetarnych.
W modelu w czêœci inflacji prognozowana jest
dynamika cen dla g³ównych sk³adowych koszyka
konsumpcyjnego i produkcji przemys³owej.
Bazy danych historycznych pochodz¹ z GUS,
NBP, Ministerstwa Finansów, Analizy Online sp.
z o.o. (dane dotycz¹ce aktywów Funduszy Inwestycyjnych), GPW - Gie³da Papierów Wartoœciowych.
Analizy i prognozy makroekonomiczne dla Polski i œwiata bêd¹ prezentowane w postaci kwartalnych raportów i w nastêpuj¹cych blokach tematycznych:
2.1. Sytuacja bie¿¹ca
- PKB i elementy popytu (realna dynamika PKB,
konsumpcji prywatnej i publicznej, inwestycji, eksportu i importu w cenach sta³ych, nominalna wielkoœæ PKB) oraz dochody ludnoœci (realna dynamika p³ac, œwiadczeñ spo³ecznych, pozosta³ych; stopa oszczêdnoœci).
- Sfera realna (produkcja sprzedana przemys³u, budowlano-monta¿owa, obroty wolumenu handlu detalicznego).
- Rynek pracy (liczba bezrobotnych i stopa
bezrobocia, liczba zatrudnionych i pracuj¹cych ogó³em, œrednia p³aca w gospodarce
i w sektorze przedsiêbiorstw).
- Kurs walutowy

- Polityka monetarna (poziom i dynamika poda¿y pieni¹dza M3, w tym kredytów i depozytów gospodarstw domowych i podmiotów
gospodarczych, poziom stóp procentowych
NBP i rynkowych – WIBOR 3M).
- Bud¿et (poziom dochodów i wydatków bud¿etu pañstwa, poziom deficytu bud¿etu pañstwa i szerokiego sektora rz¹dowego).
- Bilans p³atniczy (eksport i import dóbr i us³ug,
saldo rachunku obrotów bie¿¹cych, saldo
bezpoœrednich inwestycji zagranicznych
i portfelowych, w mld euro).
- Gospodarka œwiatowa, w tym Unia Europejska (dynamika realna PKB w gospodarce
œwiatowej i g³ównych obszarach ekonomicznych, jak USA, Chiny, Japonia, Unia Europejska).
- Rynki surowców (cena ropy naftowej i innych
wybranych surowców na zagranicznych rynkach- g³ównie surowce o du¿ej dynamice cen).
2.2. Prognozy na okres 2 lat (min. 7
kwarta³ów) – wskaŸniki w zakresie
identycznym jak dla sytuacji bie¿¹cej
-

PKB i elementy popytu, dochody ludnoœci
Sfera realna
Rynek pracy
Kurs walutowy
Inflacja
Polityka monetarna
Bud¿et
Bilans p³atniczy
Gospodarka œwiatowa, w tym g³ównie Unia
Europejska
- Rynki surowców
W opisie sytuacji bie¿¹cej przy wykorzystaniu
powy¿szych zmiennych zostanie uwzglêdniony
punkt widzenia MŒP, czyli raport bêdzie wskazywa³, jak poszczególne tendencje mog¹ oddzia³ywaæ na podmioty gospodarcze. W ten sposób
w raportach dla firm za ka¿dym razem bêd¹ znajdowa³y zastosowanie wiedza i doœwiadczenie
CASE w dziedzinie oddzia³ywania gospodarki
makro na sytuacjê firm w regionie opisane w punkcie „Projektowanie wskaŸników regionalnych –
analiza i prognoza mezoekonomiczna”.
Z kolei prognozy dla Polski i dla otoczenia ekonomicznego bêd¹ pokazywa³y trendy w œrednim
okresie na poziomie makro. Tam, gdzie to bêdzie
mo¿liwe, bêd¹ formu³owane odniesienia prognoz
dla ma³ych firm oraz – na podstawie powi¹zañ
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opisanych w czêœci „Projektowanie wskaŸników
regionalnych – analiza i prognoza mezoekonomiczna” – dla regionu.
2.3. Szanse i zagro¿enia na poziomie
krajowym i zagranicznym
Istotnym elementem analiz bêdzie analiza szans
lub /-zagro¿eñ dla polskich firm, jakie mog¹ wynikaæ ze zdiagnozowanego ryzyka wyst¹pienia czynników na rynku polskim lub na rynku zagranicznym. Do korzystnych lub niekorzystnych czynników mog¹ nale¿eæ decyzje dotycz¹ce polityki gospodarczej (o charakterze makroekonomicznym)
podejmowane przez polski rz¹d i/lub Komisjê Europejsk¹ jak np. deregulacja sektorów gospodarki, liberalizacja rynku us³ug, czy rynku rolnego. Wœród
niekorzystnych zjawisk mog¹cych wyst¹piæ w gospodarce globalnej do najistotniejszych nale¿¹ czynniki poda¿owe, takie jak wzrost cen surowców,
w tym zw³aszcza surowców energetycznych.
Prowadzenie sta³ego monitoringu zjawisk makroekonomicznych na poziomie krajowym i œwiatowym umo¿liwiaæ bêdzie przygotowywanie dodatkowych krótkich raportów poœwiêconych zmianom czynników egzogenicznych dla przedsiêbiorstw. Zwracanie uwagi przedsiêbiorcom w regionie na pojawiaj¹ce siê szanse/ryzyka i uwzglêdnianie tych czynników w kolejnych raportach do
ewentualnych ocen ich skutków bêdzie sprzyjaæ
podnoszeniu stopnia percepcji zjawisk zachodz¹cych w gospodarce krajowej i œwiatowej i ich
wp³ywowi na konkretn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Raporty dodatkowe bêd¹ nieperiodyczne, ich przygotowanie bêdzie stymulowane wyst¹pieniem nag³ych zmian w gospodarce œwiatowej i/lub krajowej. Bezpoœrednim powodem przygotowania takiego raportu bêd¹ „pilnoœæ i skutki” obserwowanych nag³ych zmian gospodarczo-politycznych.

3. Analizy wskaŸników na poziomie
regionalnym
Opieraj¹c siê na danych pozyskiwanych
z Wojewódzkich Urzêdów Statystycznych w Lublinie i Rzeszowie oraz danych GUS regionalnych
proponujemy konstrukcjê 2 grup wskaŸników: (1)
poda¿owe i (2) popytowe, w podziale na czynniki
wewnêtrzne (w regionie) i zewnêtrzne (poza nim).
WskaŸniki poda¿owe (W 1-W 3) s³u¿yæ bêd¹
przedstawianiu zmian w sferze realnej, w tym od
strony produkcji dóbr i us³ug.
W1 – proxy dla produkcji ogó³em (output)
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WskaŸnik ten bêdzie wa¿onym realnym wzrostem produkcji sprzedanej netto w najwa¿niejszych
dla regionu dzia³ach/bran¿ach produkuj¹cych dobra i wytwarzaj¹cych us³ugi. Wagi bêd¹ pochodziæ z rocznego szacunku PKB dla regionu. Szacunek ten bêdzie o tyle istotny, ¿e oficjalne dane
dotycz¹ce PKB wg województw dostêpne s¹
z opóŸnieniem blisko 2-letnim, a bie¿¹ce informacje s¹ rozproszone. Porównanie tempa wzrostu
wynikaj¹cego z W1 z dynamik¹ PKB na poziomie
makro (kraju) pozwoli te¿ na bie¿¹co œledziæ rozwój województw w relacji do otoczenia.
Do konstrukcji tego wskaŸnika mog¹ byæ u¿yte nastêpuj¹ce proste wskaŸniki:
– wartoœæ dodana dla poszczególnych sekcji,
dzia³ów i bran¿
– dynamika produkcji sprzedanej w przemyœle i budownictwie, w podziale na najwa¿niejsze dla regionu podbran¿e
– dynamika sprzeda¿y detalicznej i hurtowej
– dynamika wolumenu przewozów w transporcie
– dynamika obrotów dzia³alnoœci gastronomicznej
– dynamika inwestycji
W2 – wskaŸniki prezentuj¹ce sytuacjê finansow¹ firm operuj¹cych w regionie benchmark – wskaŸniki dla ca³ej Polski.
Rozwój gospodarczy i spo³eczny regionu jest
w najwiêkszej mierze uzale¿niony od kondycji finansowej przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na danym
terenie. Wyniki finansowe firm, ich aktywnoœæ inwestycyjna i ekonomiczna w regionie oraz ekspansja na inne rynki (w tym zagraniczne) œwiadczy o potencjale ekonomicznym ca³ego regionu.
Im lepiej funkcjonuj¹ i rozwijaj¹ siê podmioty gospodarcze, tym wiêcej s¹ w stanie tworzyæ nowych
miejsc pracy i zapobiegaæ wzrostowi bezrobocia,
co w analizowanych regionach ma szczególnie
du¿e znaczenie. Lepsze funkcjonowanie firm wi¹¿e siê te¿ z wy¿szymi dochodami bud¿etów lokalnych w postaci wiêkszych wp³ywów z podatków PIT, CIT i podatków lokalnych, co ma podstawowe znaczenie dla sytuacji spo³eczno-gospodarczej w regionie.
Naturalnie, dzia³anie przedsiêbiorstw w regionach jest uzale¿nione od ogólnokrajowej sytuacji
makroekonomicznej oraz od wspólnych regulacji
prawnych i organizacyjnych dotycz¹cych dzia³ania wszystkich firm (prawo podatkowe, ustawa
o rachunkowoœci, itp.,). Jednak¿e niektóre wielkoœci makroekonomiczne takie jak lokalny poziom
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cen, stopieñ zurbanizowania i uprzemys³owienia,
orientacja handlu zagranicznego czy poziom dochodów, ró¿ni¹ siê znacz¹co na poziomie regionów, co prowadzi do ró¿nicowania siê struktury
bran¿owej w regionach w odniesieniu do ca³ej gospodarki.
Pierwszym etapem w tej czêœci pracy bêdzie
wyodrêbnienie najwa¿niejszych bran¿ dzia³aj¹cych w województwach lubelskim i podkarpackim oraz ich charakterystyka pod wzglêdem dynamiki sprzeda¿y, rentownoœci obrotu, zyskownoœci i struktury kosztów.
Analiza kondycji finansowej przedsiêbiorstw
umo¿liwi ocenê efektywnoœci funkcjonowania firm
operuj¹cych w regionie na tle ca³ej gospodarki
zarówno w grupie wiêkszych firm (zatrudniaj¹cych
powy¿ej 49 osób) jak i mniejszych (10-49).
Do analizy efektywnoœci firm w regionie 1 mog¹
zostaæ wykorzystane nastêpuj¹ce wskaŸniki:
– Rentownoœæ ze sprzeda¿y – relacja wyniku
ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów do przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów,
– Rentownoœæ obrotu brutto ogó³em – relacja
wyniku finansowego brutto do przychodów
z ca³okszta³tu dzia³alnoœci,
– Rentownoœæ obrotu netto ogó³em – relacja
wyniku finansowego netto do przychodów
z ca³okszta³tu dzia³alnoœci,
– WskaŸnik poziomu kosztów - relacja kosztów uzyskania przychodów z ca³okszta³tu
dzia³alnoœci do przychodów z ca³okszta³tu
dzia³alnoœci,
– WskaŸnik p³ynnoœci finansowej I stopnia
– relacja inwestycji krótkoterminowych i nale¿noœci krótkoterminowych do zobowi¹zañ
krótkoterminowych,
– Zysk netto – wynik na dzia³alnoœci gospodarczej skorygowany o wynik zdarzeñ nadzwyczajnych i obowi¹zkowe obci¹¿enia
(w tym podatki),
Ponadto zostanie przeprowadzona analiza
wp³ywów podatkowych z podatku dochodowego
od osób prawnych (sektor przedsiêbiorstw) i osób
fizycznych oraz podatków lokalnych.
W3 – wskaŸniki kondycji finansowej firm:
wskaŸniki dŸwigni finansowej (zad³u¿enia suma zad³u¿enia wobec dostawców i krótkoterminowe wobec banków w relacji do
sprzeda¿y; d³ugoterminowe traktowane jest
tutaj jako zwi¹zane z inwestycjami i w mniejszym stopniu warunkuj¹ce kondycjê finan-
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sow¹, oraz wskaŸnik zapasów - przyrost
zapasów w relacji do sprzeda¿y).
Pog³êbiona analiza wskaŸnikowa przedsiêbiorstw
operuj¹cych w regionie dotyczy monitoringu finansowania dzia³alnoœci i zad³u¿enia przedsiêbiorstw,
sposobów zarz¹dzania d³ugiem oraz zapasami, mo¿liwoœci regulowania zobowi¹zañ wobec dostawców,
banków i bud¿etu pañstwa. W tej czêœci pracy zostan¹ zdiagnozowane przyczyny lepszej/gorszej
efektywnoœci firm operuj¹cych w regionie oraz wskazane potencjalne Ÿród³a szans/zagro¿eñ dla rozwoju tych firm w poszczególnych sekcjach.
Do analizy finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa w regionie zostan¹ wykorzystane nastêpuj¹ce wskaŸniki:
– Zad³u¿enie wobec dostawców, w podziale
na bran¿e,
– Zad³u¿enie krótkoterminowe wobec banków,
– Zad³u¿enie ogó³em,
– Relacja zobowi¹zañ do nale¿noœci z tytu³u
dostaw,
– Relacja zysku netto do aktywów ogó³em (Return on Assets),
– Relacja zysku netto do kapita³u w³asnego
(Return on Equity),
– Udzia³ kredytów bankowych w zobowi¹zaniach krótkoterminowych,
– Relacja przychodów do zapasów,
– Relacja przychodów do aktywów ogó³em,
– Przyrost zapasów i jego struktura.
WskaŸniki popytowe (W4-W8) bêd¹ siê odnosi³y do konsumentów koñcowych (wewnêtrznych
– w regionie i zewnêtrznych – poza nim) i bêd¹
wskazywa³y na tendencje w dochodach ludnoœci
oraz ich zachowaniach konsumpcyjnych.
W4 – wskaŸnik dynamiki dochodów ludnoœci mieszkaj¹cej w regionie.
Konsumpcja gospodarstw domowych wa¿y istotnie w ca³ym PKB (65% na poziomie kraju). Okreœlanie na bie¿¹co dochodów ludnoœci, które w przewa¿aj¹cej czêœci s¹ przeznaczane na konsumpcjê
(stopa oszczêdnoœci w kraju, a wiêc suma przyrostu oszczêdnoœci w danym okresie do bie¿¹cych
dochodów w tym okresie to, zgodnie z oficjalnymi
szacunkami, 5,8% w 2004 r.). Oficjalne dane dotycz¹ce dochodów s¹ publikowane równie¿ z ok.
2-letnim opóŸnieniem. St¹d szacunek bie¿¹cych dochodów w regionie jest niezbêdny do okreœlenia
popytu konsumpcyjnego ze strony gospodarstw domowych, zw³aszcza, ¿e w znacznym stopniu ma
on charakter lokalny i oddzia³uje w du¿ym stopniu
na lokalne podmioty gospodarcze.
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Suma dochodów bêdzie obejmowa³a rejestrowane na bazie miesiêcznej p³ace, œwiadczenia spo³eczne oraz modelowo oszacowane pozosta³e dochody. Model pozosta³ych dochodów powstanie na
podstawie rocznych danych z badania bud¿etów
gospodarstw domowych. Pozosta³e dochody to
przede wszystkim dochody mieszane (z samozatrudnienia), dochody z w³asnoœci, transfery inne ni¿
spo³eczne (np. z zagranicy), a tak¿e szarej strefy.
Do policzenia wskaŸnika mog¹ zostaæ wykorzystane nastêpuj¹ce proste wskaŸniki:
– dynamika œredniej p³acy
– dynamika zatrudnienia
– dochody z CIT, PIT (gmina)
– dynamika poszczególnych rodzajów wyp³aconych œwiadczeñ spo³ecznych
– struktura dochodów do dyspozycji na bazie
rocznej (w tym, udzia³ dochodów pozap³acowych i poza œwiadczeniami spo³ecznymi)
– rejestracja samochodów
– rejestrowanie / wyrejestrowanie dzia³alnoœci
gospodarczej (gmina)
– pozwolenia na budowê / iloœæ oddawanych
mieszkañ
W5 – wskaŸnik nap³ywu dochodów z zagranicy na podstawie przep³ywów ludnoœci
oraz obrotu kantorowego walut¹
W regionach przygranicznych, do jakich nale¿¹
województwo Podkarpackie i Lubelskie, drobna
miêdzynarodowa wymiana handlowa mo¿e stanowiæ istotne Ÿród³o dochodów. Jednoczeœnie relatywnie niski poziom dochodów w tych województwach
mo¿e sprzyjaæ emigracji zarobkowej i, co siê z tym
wi¹¿e, transferowi dochodów z pracy do Polski. Na
podstawie dostêpnych informacji zostanie podjêta
próba szacunku tych przep³ywów w celu uwzglêdnienia ich roli w dochodach ludnoœci, a tak¿e diagnozy potencjalnego wp³ywu zmian w otoczeniu
za blisk¹ granic¹ na sytuacjê w regionie.
Przewiduje siê wykorzystanie nastêpuj¹cych
wskaŸników:
– struktura i wielkoœæ obrotów kantorowych
– liczba i dynamika przekroczeñ okolicznych
granic
W6 – wskaŸnik stopy oszczêdnoœci
Szacunek bie¿¹cego przyrostu oszczêdnoœci
gospodarstw domowych w regionie jest niezbêdny
do zbilansowania konsumpcji ludnoœci przy danych
dochodach do dyspozycji (wskaŸnik W4); szacunek
konsumpcji
bêdzie
siê
wi¹za³
tak¿e
z wykorzystaniem informacji o obrotach w handlu
detalicznym. Z uwagi na brak danych bankowych
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na poziomie województw do szacowania oszczêdnoœci monetarnych zostanie wykorzystana wiedza
z Badania Bud¿etów Gospodarstw Domowych dla
lat 2000-2004 i kolejnych w miarê ich dostêpnoœci
odnoœnie stopy oszczêdnoœci monetarnych przy
danym poziomie dochodów i sk³onnoœci do zwiêkszania zad³u¿enia w sektorze bankowym. Zakup
mieszkañ bêdzie szacowany na podstawie danych
o wielkoœci mieszkañ oddanych do u¿ytku, przy
czym z punktu widzenia szacunku oszczêdnoœci
istotny jest tylko przyrost inwestycji w mieszkania,
a wiêc z pominiêciem handlu na rynku wtórnym,
gdzie inwestycja (oszczêdnoœæ) osób kupuj¹cych
jest jednoczeœnie dochodem sprzedaj¹cych.
Planuje siê wykorzystanie nastêpuj¹cych proestych wskaŸników:
– struktura oszczêdnoœci na bazie rocznej
– oszczêdnoœci monetarne
– mieszkania oddane do u¿ytku, pozwolenia
na budowê domów i mieszkañ
W7 – wskaŸnik popytu zagranicznego
WskaŸnik ten bêdzie siê koncentrowa³ na pokazaniu tempa przyrostu przychodów z eksportu,
a jego interpretacja bêdzie uwzglêdnia³a tak¿e
analizê zmian realnego kursu walutowego oraz
koniunkturê u g³ównych partnerów handlowych.
Jego porównanie ze wskaŸnikami odnosz¹cych siê
do przychodów ogó³em przedsiêbiorstw bêdzie
wskazywa³a na rolê handlu zagranicznego we
wzroœcie produkcji w regionie, a tak¿e na stopieñ
zale¿noœci rozwoju regionu od koniunktury u zagranicznych partnerów handlowych.
Zak³ada siê wykorzystanie nastêpuj¹cych prostych wskaŸników:
– F-01: rola handlu zagranicznego w sprzeda¿y
(sprzeda¿ na eksport versus sprzeda¿ ogó³em)
– kraje przeznaczenia lokalnego eksportu
– koniunktura u g³ównych partnerów handlowych (GI, PGTOP)
W8 – grupa wskaŸników produktywnoœci
pracy na poziomie wybranych bran¿
Produktywnoœæ pracy w firmach operuj¹cych
w regionie w sposób bezpoœredni wp³ywa na poziom wartoœci dodanej brutto oraz konkurencyjnoœæ
regionu na tle ca³ej gospodarki. W tej czêœci analizy zostanie oszacowana wydajnoœæ pracy w poszczególnych sekcjach w regionie w okreœlonych
grupach przedsiêbiorstw (zró¿nicowany poziom zatrudnienia) w ci¹gu ostatnich 5 lat. Analiza dynamiki wydajnoœci pracy oraz poziomu wynagrodzeñ
w poszczególnych sekcjach, pozwoli tak¿e na ocenê konkurencyjnoœci poszczególnych sekcji oraz
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ca³ego regionu na tle kraju. Wynik³e ró¿nice w produktywnoœci pracy w poszczególnych sekcjach
w regionie mog¹ wskazywaæ na mo¿liwoœci i wskazówki dla potencjalnych inwestorów oraz bêd¹ stanowiæ cenne Ÿród³o informacji dla przedsiêbiorców
operuj¹cych w regionie. Równolegle zostanie przeprowadzony szacunek wartoœci dodanej brutto dla
najwa¿niejszych sekcji dla regionu. Analiza rozmiarów wartoœci dodanej brutto wytworzonej w regionie oraz udzia³ regionu w tworzeniu krajowej wartoœci dodanej pozwoli oceniæ potencja³ ekonomiczny
firm operuj¹cych w regionie, co równie¿ bêdzie cennym Ÿród³em wiedzy o nim.
W analizie produktywnoœci pracy mog¹ byæ
wykorzystane nastêpuj¹ce wskaŸniki:
– Wydajnoœæ pracy – relacja wartoœci produkcji sprzedanej do zatrudnienia (w firmach
> 9 osób)
– Szacunek ogó³u pracuj¹cych dla g³ównych
sektorów – dane analizowane we wspó³pracy z grup¹ analizuj¹c¹ rynek pracy
– Szacunek wartoœci dodanej dla g³ównych
sektorów
– Produktywnoœæ pracy – poziom wartoœci dodanej na zatrudnionego
Konstrukcja wskaŸników regionalnych ma u³atwiæ kompleksowy obraz rozwoju sytuacji mezoekonomicznej. Przy ka¿dym ze wskaŸników prezentowane bêd¹ zale¿noœci przyczynowo-skutkowe, tak aby w przypadku zmian modelowych, czy
czynników egzogenicznych mo¿liwa by³a dekompozycja wskaŸnika regionalnego.

4. Projektowanie wskaŸników regionalnych –
analiza i prognoza mezoekonomiczna
Projektowanie wskaŸników mezoekonomicznych bêdzie przebiega³o w nastêpuj¹cych etapach:
4.1. Przeanalizowanie istotnych statystycznie
kana³ów transmisji czynników
makroekonomicznych na poziom lokalny.
Potencjalne kana³y transmisji ilustruje poni¿szy
wykres na którym:
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gdzie:
G – sektor rz¹dowy (Government),
UE – Unia Europejska, MŒP – sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
ROW – reszta œwiata (rest of the world), NBP –
Narodowy Bank Polski, rynki – rynki
finansowe
Objaœnienia potencjalnych kana³ów transmisji:
- G + UE (Government i UE) – szeroki sektor rz¹dowy (rz¹d centralny, fundusze pozabud¿etowe i samorz¹d lokalny) oraz Unia Europejska:
#1 MŒP – kana³ oddzia³ywania na firmê lokaln¹
przez centraln¹ politykê fiskaln¹ (podatki,
sk³adki), regulacje prawne (krajowe i unijne) oraz transfery ze œrodków unijnych.
#2 Region/Sektor MŒP – kana³ oddzia³ywania
regionu na MŒP przez lokaln¹ politykê fiskaln¹ dochodow¹ (podatki, sk³adki), ale te¿
ekspansywan¹ versus restrykcyjn¹ politykê
fiskaln¹ w sferze wydatków (mo¿liwoœæ zad³u¿ania siê samorz¹dów), przez regulacje
prawne (krajowe i unijne) oraz transfery ze
œrodków bud¿etowych (w tym na poziom
gospodarstw domowych) i unijnych.
- Wp³yw NBP i polityki pieniê¿nej oraz rynków
finansowych
Wp³yw NBP i polityki pieniê¿nej na sytuacjê
przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na poszczególnych rynkach jest bardzo zró¿nicowany. Du¿e
przedsiêbiorstwa cechuje znacz¹ca nadp³ynnoœæ
œrodków finansowych (depozyty przedsiêbiorstw
na poziomie kraju w bankach komercyjnych siêgnê³y poziomu 100 mld z³ na koniec 2005 r.).
Z drugiej strony, MŒP bêd¹ mia³y wci¹¿ utrudniony dostêp do kredytów bankowych, gdy¿ konkuruj¹ o œrodki finansowe z gospodarstwami domowymi oraz z rz¹dem. W przypadku tych pierwszych, pomimo planowanego przez Komisjê Nadzoru Bankowego ograniczenia ekspansji kredytów
hipotecznych w walutach obcych, nadal silny
(a prawdopodobnie jeszcze silniejszy) bêdzie popyt na kredyty hipoteczne w walucie krajowej.
W przypadku rz¹du, wysoki deficyt sektora finansów publicznych wci¹¿ powodowaæ bêdzie efekt
wypychania firm prywatnych – udzia³ aktywów
banków zaanga¿owanych w skarbowe papiery
wartoœciowe w aktywach ogó³em utrzymuje siê na
poziomie 18-20% od 1996 r.
Przyk³adem wp³ywu polityki pieniê¿nej na sektor realny mo¿e byæ decyzja Komisji Nadzoru Bankowego ograniczaj¹ca dostêpnoœæ kredytów hipo-
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tecznych w walutach obcych, która wesz³a
w ¿ycie od lipca 2006 r. Skutki powy¿szej decyzji
dla sektora przedsiêbiorstw budownictwa mieszkaniowego mog¹ byæ bardzo powa¿ne, co unaocznia poni¿sza analiza.
Przy minimalizacji ryzyka kursowego, które
mia³oby miejsce w przypadku wst¹pienia Polski do
strefy euro w ci¹gu najbli¿szych 2-3 lat, d³ugoterminowe kredyty walutowe maj¹ oczywist¹ przewagê nad kredytami z³otowymi z powodu ró¿nic
w oprocentowaniu – w kraju o niskim poziomie
oszczêdnoœci krajowych i wysokich potrzebach
po¿yczkowych stopy procentowe zawsze bêd¹ na
relatywnie wy¿szym poziomie ni¿ w kraju zasobnym w kapita³ i o ni¿szych potrzebach po¿yczkowych. W rezultacie, przy dwukrotnie wy¿szych
stopach procentowych w Polsce ni¿ w strefie euro,
czy Szwajcarii koszt 20-letniego kredytu wynosi
oko³o 110% kapita³u w z³otówkach i oko³o 55%
kapita³u w walutach zagranicznych, czyli kredyt
hipoteczny na 100 tys. z³ kosztowaæ bêdzie 110
tys. z³ odsetek przy oprocentowaniu 5,5%, a koszt
kredytu hipotecznego na 38,5 tys. franków szwajcarskich w postaci odsetek wyniesie tylko 21,2 tys.
franków przy oprocentowaniu 2,75% rocznie. Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce jest wiêc znacznie tañsze na rynku
zagranicznym ni¿ krajowym i st¹d logicznie ponad 60% gospodarstw domowych wybiera³o kredyty hipoteczne w walutach obcych. Skutki makroekonomiczne ekspansji kredytów hipotecznych
w walutach obcych w porównaniu z kredytami
w walucie krajowej staj¹ siê znacz¹ce, gdy weŸmiemy pod uwagê horyzont najbli¿szej dekady.
Zak³adaj¹c, ¿e dynamika kredytów hipotecznych
w walutach obcych wynosiæ bêdzie 30% rocznie
(w III-IV kwartale 2005 r. wynosi³a oko³o 40%) przez
kolejne 10 lat suma kredytów udzielonych przez
banki wzroœnie z obecnego poziomu prawie 30 mld
z³ do ponad 388 mld z³. W tym samym okresie kredyty hipoteczne w z³otówkach wzrosn¹ z obecnego poziomu ponad 17 mld z³ do prawie 70 mld
z³ przy zak³adanej dynamice rocznej na poziomie
15% przez 10 lat. W rezultacie, banki w Polsce
w latach 2006-2016 udziel¹ kredytów hipotecznych ³¹cznie na sumê prawie 458 mld z³, co stanowi prawie po³owê obecnego PKB.
Dostêpnoœæ kredytów walutowych ulegnie jednak zmniejszeniu po wprowadzeniu przez znacz¹cej podwy¿ki kosztów (w praktyce ograniczenia)
udzielania kredytów w walutach obcych. Ograniczenie to spowodowane jest rosn¹cym ryzykiem

kursowym w sytuacji, gdy nowy rz¹d nie realizuje
strategii szybkiego wejœcia Polski do strefy euro –
na koniec 2005 r., kredyty hipoteczne gospodarstw
domowych w walutach obcych przekroczy³y 32 mld
z³ i by³y wy¿sze ni¿ poziomem nale¿noœci zagro¿onych w sektorze bankowym. Spodziewaæ siê jednak mo¿na, ¿e w sytuacji niedoboru mieszkañ gospodarstwa domowe bêd¹ nadal zg³asza³y popyt na
kredyty hipoteczne. Zak³adaj¹c, ¿e dynamika kredytów z³otowych (walutowych nie bêdzie) wzroœnie
z obecnych 15% do 20% rocznie przez kolejne 10
lat banki udziel¹ ³¹cznie prawie 107 mld z³ kredytów hipotecznych. By³aby to suma 4,3 razy mniejsza ni¿ w przypadku utrzymania niezmienionej polityki Nadzoru Bankowego wobec kredytów hipotecznych w walutach obcych. Jeœli teraz przyjmiemy, ¿e œrednia cena metra kwadratowego mieszkania o powierzchni 50 m2 bêdzie ros³a dwukrotnie
szybciej ni¿ œrednia inflacja (o 4% w porównaniu z
2%) przez 10 lat i wyniesie w Polsce œrednio 2400
z³ to za 458 mld z³ kredytów hipotecznych (walutowych i z³otowych) uda siê zbudowaæ prawie 191
tys. mieszkañ, gdy za 107 mld z³ kredytów hipotecznych (wy³¹cznie) z³otowych zbudowanych zostanie mniej ni¿ 45 tys. mieszkañ. Ró¿nica wynosz¹ca 146 tys. mieszkañ odpowiada zbudowaniu
w ci¹gu najbli¿szej dekady 60-ciu miast wielkoœci
Kazimierza Dolnego nad Wis³¹. Skutki politycznej
decyzji rz¹du o odroczeniu decyzji co do daty wprowadzenia euro w Polsce dla firm sektora budowlanego wydaj¹ siê teraz oczywiste.
4.1.1. Wp³yw œrodków finansowych Unii
Europejskiej
Od dnia wst¹pienia Polski do UE pojawi³a siê
mo¿liwoœæ wykorzystania dotacji UE dla polskich
przedsiêbiorców, tak¿e dla tych podmiotów, którzy
operuj¹ w omawianych regionach. Przedsiêbiorstwa
mog¹ siê ubiegaæ o wspó³finansowanie projektów
inwestycyjnych, doradczych, zakup nowych technologii oraz szkoleñ w zakresie polityki strukturalnej i spójnoœci w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR) i czterech Sektorowych
Programów Operacyjnych (SPO).
Najwa¿niejszym programem skierowanym
przede wszystkim do ma³ych i œrednich firm, przewidzianym w Narodowym Planie Rozwoju 20042006 i okreœlaj¹cym ramy wsparcia dla MŒP z funduszy strukturalnych po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej jest Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata 2004-2006”
(SPO WKP). SPO WKP, wykorzystuj¹c zasoby sfe-
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ry naukowo-badawczej oraz korzyœci zwi¹zane ze
stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym
technologii informacyjnych oraz technologii wspieraj¹cych ochronê œrodowiska, okreœla cele, priorytety i dzia³ania dotycz¹ce realizacji polityki w zakresie przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci,ze
szczególnym uwzglêdnieniem sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP).
Drugim kluczowym dla najmniejszych przedsiêbiorstw jest program Mikroprzedsiêbiorstwa
w ramach ZPORR. Osoby, które zdecyduj¹ o za³o¿eniu firmy zatrudniaj¹cej mniej ni¿ 10 osób (mikro-przedsiêbiorstwo) lub ju¿ tak¹ prowadz¹, mog¹
liczyæ na wsparcie w postaci specjalistycznych
szkoleñ. Przedsiêbiorcy, którzy w³aœnie za³o¿yli
tego typu dzia³alnoœæ mog¹ staraæ siê o dotacje
inwestycyjne na wyposa¿enie lub zakup sprzêtu
oraz specjalistyczne us³ugi doradcze.
Kolejnym wa¿nym dla przedsiêbiorców programem jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Pracodawcy, którzy chcieliby podnieœæ kwalifikacje swoich pracowników mog¹ staraæ siê o dotacje na szkolenia
poprzez instytucje szkoleniowe, jednostki naukowe czy organizacje pracodawców mog¹ ubiegaæ
siê o dotacje na realizacje projektów nieinwestycyjnych w ramach tego programu.
Ponadto projekty MŒP mog¹ byæ finansowane
z programów: SPO ROL - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich oraz SPO RYB Sektorowego
Programu Operacyjnego Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb, w zale¿noœci od rodzaju dzia³alnoœci,
jak¹ dane MŒP prowadzi.
W tej czêœci pracy corocznie bêdzie przeprowadzona analiza procesu przyznawania œrodków
z UE i przeprowadzona próba oceny wsparcia finansowego UE w ramach poszczególnych SPO dla
firm w regionie (oraz w mniejszym stopniu dla samorz¹dów, NGO, szkó³, rolników i innych beneficjentów). Zostanie te¿ oszacowana rola dotacji UE
w rozwoju firm i walce z bezrobociem w regionie.
Nastêpnie bêdzie podjêta próba oceny roli dop³at bezpoœrednich dla rolników oraz zmian
w strukturze wydatków inwestycyjnych gospodarstw wiejskich korzystaj¹cych z pomocy UE.
- ROW + Polska (Rest of the World i Polska) – œwiat
i kraj wp³ywaj¹ na MŒP lokalne poprzez zewnêtrzn¹ (poza regionem) koniunkturê gospodarcz¹ i mo¿liwoœci handlowe (dla eksporterów
i importerów), co wynika z poziomu wzrostu gospodarczego, jego struktury (konsumpcja, inwe-
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stycje, eksport netto), poziomu kursu walutowego, ropa, stopy proc. etc.
Wiek XXI bêdzie wiekiem globalizacji i rozwoju gospodarczego, w którym o pozycji kraju decydowaæ bêdzie konkurencyjnoœæ systemowa oraz
potencja³ gospodarczy a tak¿e dostêp do rynków
zbytu. Potencja³ gospodarki ka¿dego kraju mierzony jest wytwarzanym produktem krajowym brutto
wed³ug parytetu si³y nabywczej, co zale¿y od wielkoœci populacji i PKB per capita. Globalizacja
i wielobiegunowoœæ œwiata wymuszaæ bêdzie rozwój handlu zagranicznego. Motorem wzrostu gospodarczego przestan¹ byæ wiêc na przemian poszczególne regiony œwiata (Europa w latach 60tych, Japonia i Azja w latach 80-tych, USA w latach 90-tych), co zmniejsza ryzyko globalnej stagnacji w przypadku spowolnienia tempa wzrostu
w dominuj¹cym w³aœnie regionie. Jednak globalizacja stanowiæ te¿ bêdzie zagro¿enie dla gospodarek krajów i regionów, które nie bêd¹ w stanie
nad¹¿yæ z reformami systemowymi wymuszaj¹cymi wzrost produktywnoœci i konkurencyjnoœci.
Czynniki decyduj¹ce o konkurencyjnoœci krajów
i regionów nie s¹ dane raz na zawsze i ulegaj¹
ci¹g³ym zmianom, których tempo we wspó³czesnym œwiecie jest coraz szybsze. Rzecz¹ rz¹dów
narodowych jest odpowiednie reagowanie na (nieuniknione) zmiany zachodz¹ce w œwiecie i umiejêtne wykorzystywanie dostêpnych instrumentów.
Interes przedsiêbiorstw, w tym zw³aszcza ma³ych
polegaæ bêdzie na identyfikacji szans i zagro¿eñ
wynikaj¹cych z coraz wiêkszej otwartoœci gospodarki œwiatowej i umiejêtne dostosowywanie strategii na rynku lokalnym.
Poziom inflacji w krajach rozwiniêtych w najwiêkszym stopniu bêd¹ determinowa³y czynniki
poda¿owe, takie jak ceny surowców, w tym
zw³aszcza surowców energetycznych, gdy¿
stabilny wzrost gospodarczy w wielu regionach
œwiata jednoczeœnie bêdzie wp³ywa³ na wzrost
popytu na surowce. Szacuje siê, ¿e popyt na surowce energetyczne wzroœnie o oko³o 50%
w przeci¹gu dwóch najbli¿szych dekad w porównaniu ze wzrostem o 34% w latach 1980-2000.
Drugi po surowcach najwa¿niejszy sk³adnik ka¿dego koszyka konsumpcyjnego, ceny towarów
konsumpcyjnych, w tym zw³aszcza odzie¿y
i ¿ywnoœci, bêd¹ stabilne w horyzoncie prognozy. Wp³yw na ich stabilizacjê bêdzie mieæ: nadpoda¿ produkcji w krajach rozwiniêtych, liberalizacja handlu œwiatowego w ramach WTO,
w tym stopniowe obni¿anie barier w handlu to-
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warami rolnymi i tekstyliami dla krajów rozwijaj¹cych siê oraz wysoce prawdopodobna reforma
unijnej polityki rolnej (po 2013 r.). W zwi¹zku
z powy¿szym zak³adamy, ¿e inflacja w krajach
rozwiniêtych oscylowaæ bêdzie na poziomie
1-3% w latach 2006-2016. Z uwagi na poda¿owe, a nie popytowe czynniki wzrostu cen i ograniczon¹ presjê inflacyjn¹ System Rezerwy Federalnej i Europejski Bank Centralny nie bêd¹ sk³onne do prowadzenia restrykcyjnej polityki pieniê¿nej w d³ugim horyzoncie czasu. W rezultacie, stopy procentowe banków centralnych i na rynkach
finansowych w krajach rozwiniêtych nie bêd¹ zasadniczo odbiegaæ od obecnego poziomu. Jednak
wiêksza dynamika wzrostu PKB w USA ni¿ w UE,
wiêksza nierównowaga wewnêtrzna (poziom deficytu bud¿etowego) oraz nierównowaga zewnêtrzna (poziom deficytu obrotów bie¿¹cych)
wymuszaæ bêdzie na bankach centralnych w USA
i strefie euro prowadzenie zró¿nicowanej polityki pieniê¿nej. Spodziewany siê, ¿e podobnie jak
mia³o to miejsce w latach 2000-2006, System Rezerwy Federalnej bêdzie aktywniej pos³ugiwa³ siê
instrumentami polityki pieniê¿nej, w tym g³ównie
poziomem krótkoterminowych stóp procentowych
dla stymulowania gospodarki i przeciwdzia³ania
presji inflacyjnej ni¿ czyniæ to bêdzie EBC, gdzie
w ci¹gu najbli¿szej dekady wci¹¿ wystêpowaæ
bêdzie istotne zró¿nicowanie sytuacji ekonomicznej w najwiêkszych gospodarkach. Europejski
Bank Centralny prowadziæ wiêc bêdzie bardziej
zachowawcz¹ politykê pieniê¿n¹ akomoduj¹c¹
ewentualny wzrost inflacji w strefie euro. W strefie euro konieczne bêdzie za to wykorzystywanie instrumentów polityki fiskalnej i zmniejszanie
poziomu deficytu oraz zmianê struktury wydatków bud¿etowych z konsumpcyjnych na prorozwojowe. Trzecim elementem polityki gospodarczej w UE bêd¹ instrumenty polityki strukturalnej, takie jak liberalizacja rynków (w tym, pracy,
us³ug), prywatyzacja przedsiêbiorstw i deregulacja gospodarki, co znacz¹co zwiêkszy potencja³
wzrostu gospodarczego samej UE, na którym
w najwiêkszym stopniu z uwagi na skalê zapóŸnienia skorzystaæ bêd¹ mog³y nowe kraje cz³onkowskie, w tym i Polska.
- Region/Sektor wp³ywaj¹ na MŒP lokalne (i odwrotnie) – wp³yw przez koniunkturê gospodarcz¹ w regionie/sektorze −> sytuacja producentów (zyski, inwestycje) oraz konsumentów
(dochody z pracy i dzia³alnoœci gospodarczej
gospodarstw domowych).

4.2. Prognoza makroekonomiczna
a mezoekonomiczna: szanse i zagro¿enia
W ramach Projektu nie jest planowane prognozowanie wskaŸników na poziomie mezo (regionu). Zakres i jakoœæ danych na poziomie województwa uniemo¿liwia stworzenie regionalnego modelu ekonometrycznego. Jednak¿e poszczególne elementy przedstawionych powy¿ej badañ: bie¿¹cy
monitoring sytuacji w regionie, diagnoza wp³ywu
sfery makro na mezo, jak te¿ same œredniookresowe prognozy ekonomiczne na poziomie makro
pozwol¹ okreœlaæ szanse i zagro¿enia odnoœnie
koniunktury w regionie w perspektywie 1-2 lat
(o których by³a te¿ mowa w czêœci „Analizy i prognozy makroekonomiczne dla Polski i gospodarki
œwiatowej – skala makro”). ‘Szanse i zagro¿enia’
bêd¹ bazowa³y na prognozach krajowych i bêd¹
formu³owane w postaci oczekiwanych skutków
wybranych wskaŸników krajowych dla danego
regionu wzi¹wszy pod uwagê jego strukturê gospodarcz¹, zachowania na rynku pracy (na podstawie konsultacji z zespo³em analizuj¹cym rynek
pracy) itp.

5. Raporty adresowane do firm w regionie
Raporty przygotowywane dla firm w regionie
bêd¹ mia³y na celu dostarczenie:
(1) Informacji na temat trendów makroekonomicznych na poziomie ca³ego kraju, a tak¿e
gospodarki œwiatowej (w tym, UE) jako zbioru
uwarunkowañ dla tendencji krajowych;
(2) Prognozy wskaŸników makroekonomicznych dla Polski i otoczenia oraz analizy ich
wp³ywu na region (w czêœci „Szanse i zagro¿enia”)
(3) Informacji na temat trendów gospodarczych
na terenie danego regionu; w tej czêœci bêd¹
opracowane specjalnie na potrzeby niniejszego projektu wskaŸniki regionalne oraz ich
analiza.
(4) Ad hoc analizy nag³ych wydarzeñ na rynkach miêdzynarodowych lub na krajowym,
które mog¹ mieæ istotny wp³yw na dzia³alnoœæ firm w regionie.
Raporty makroekonomiczne oraz regionalne
bêd¹ przygotowywane co kwarta³ do koñca okresu realizacji projektu EQUAL.
Analizy ad hoc (ostrzegawcze) s¹ traktowane
jako informacje dodatkowe, nieperiodyczne. Bêd¹
przygotowywane jedynie wówczas je¿eli nie bêdzie mo¿na poczekaæ z opublikowaniem danej informacji do dnia przekazania raportu kwartalnego.
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Koncepcja badañ makro- i mezo- ekonomicznych (zw³aszcza mezoekonomicznych) nie jest
jeszcze zamkniêta. Weryfikacja zbioru wskaŸników regionalnych W1-W8 bêdzie przede wszystkim zwi¹zana z praktyczn¹ ocen¹ dostêpnoœci
wybranych danych i zamówionych od wojewódzkich Urzêdów Statystycznych. Poza tym wstêpna
analiza struktury gospodarczej regionu w oparciu
o szczegó³owe dane mo¿e inspirowaæ do korekty
planowanych wskaŸników.
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