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1. WPROWADZENIE

Transfer technologii jest powszechnie rozumiany jako przekazanie danych, informacji, wzorców, praktyk, procedur niezbĊdnych do konkurowania i kreowania wartoĞci dodanej organizacji. Gáodek i GoáĊbiowski rozróĪniają w warunkach rynkowych
transfer technologii pasywny (bierny), w którym przedsiĊbiorstwo pozyskuje gotową
do wykorzystania technologiĊ (Ğrodki trwaáe) ze Ĩródeá zewnĊtrznych i nie wspomaga jej implementacji wáasnymi pracami badawczo-rozwojowymi, oraz aktywny,
gdy zakup i zastosowanie nowych technologii są wspomagane wáasnymi pracami
badawczo-rozwojowymi (Gáodek, GoáĊbiowski, 2006, s. 11). Transfer technologii
w formie pasywnej jest równoznaczny z wąskim rozumieniem komercjalizacji technologii – nabycie, instalacja i uĪytkowanie nowego Ğrodka trwaáego.
Zakup dotychczas niestosowanych maszyn i urządzeĔ technicznych (nowe Ğrodki
trwaáe) to szybki i prosty, ale jednoczeĞnie pasywny sposób pozyskania technologii,
poniewaĪ jest ona juĪ gotowa do uĪycia. Ryzyko związane z niepowodzeniem jej
wdroĪenia jest stosunkowo niewielkie, poniewaĪ po pierwsze, kupowana maszyna
jest juĪ zazwyczaj sprawdzona przez innych uĪytkowników, a po drugie, kupujący
uzyskuje zwykle gwarancjĊ dziaáania maszyny oraz wsparcie w jej wdraĪaniu do
funkcjonowania.
AktywnoĞü innowacyjna od strony nakáadów w przedsiĊbiorstwie jest okreĞlana jako wejĞcie (ang. input) do systemu przemysáowego. W jego skáad wchodzą:
nakáady na dziaáalnoĞü badawczo-rozwojową, inwestycje w nowe Ğrodki trwaáe,
w tym budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia techniczne czy zakupy nowego
oprogramowania komputerowego (GUS, 2013). W gospodarkach wysoko rozwiniĊtych dominujący udziaá przypada nakáadom B+R. Oznacza to, Īe przedsiĊbiorstwa
tam zlokalizowane gáówne wysiáki ponoszą na samodzielne opracowywanie nowych
technologii, z rzadka wspierając siĊ gotowymi rozwiązaniami technologicznymi opracowywanymi w innych podmiotach w postaci maszyn i urządzeĔ. Z kolei w krajach
rozwijających siĊ gáównym mechanizmem pozyskania nowych technologii jest zakup
gotowych rozwiązaĔ w postaci inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, opro-

118

Arkadiusz ĝwiadek, Magdalena Wojciech

gramowanie komputerowe czy inwestycji w nowe budynki związane z uruchomieniem
produkcji wyrobów innowacyjnych.
Celem artykuáu jest analiza skáonnoĞci przedsiĊbiorstw z wiodących regionów
Polski do ponoszenia wydatków na inwestycje w nowe Ğrodki trwaáe. Dane pochodzą z autorskich badaĔ prowadzonych systematycznie, w zaleĪnoĞci od posiadanych
zasobów kadrowych, w formie kwestionariusza ankiety, w analizowanych województwach w latach 2007–12. Miaáy one na celu ocenĊ wpáywu wybranych czynników na
pasywny transfer nowych technologii do przedsiĊbiorstw przemysáowych zlokalizowanych w Polsce.
AktywnoĞü innowacyjna w krajowym systemie gospodarowania na tym etapie jego
rozwoju jest zdeterminowana przede wszystkim implementacją gotowych rozwiązaĔ
technologicznych – wedáug GUS przypada na nie 75% áącznych wydatków na dziaáalnoĞü innowacyjną (Bank Danych Lokalnych, 2015). SkalĊ i znaczenie tego zjawiska
potwierdzają badania prowadzone w Polsce, wedáug których szanse na wprowadzanie
nowych procesów technologicznych na skutek zakupu nowych maszyn i urządzeĔ
w porównaniu do dziaáalnoĞci B+R są aĪ dziesiĊciokrotnie wyĪsze, gdy nowych
wyrobów o 36,1% (MiĔska-Stuzik, 2013, s. 8–10). Oznacza to, Īe przedsiĊbiorstwa
w Polsce realizują w dalszym ciągu przede wszystkim strategiĊ zaleĪnoĞci technologicznej, która jest naturalną i oczekiwaną konsekwencją zacofania naszej gospodarki
w tym obszarze. Kolejnym osiągniĊtym etapem bĊdzie strategia imitacyjna i dalej,
zgodnie z koncepcją ewolucyjną, defensywna oraz ofensywna (por. Xiao i inni, 2013,
s. 751), z trudnym jednak do oszacowania czasem ich osiągniĊcia, poniewaĪ wydatki
na dziaáalnoĞü badawczo-rozwojową w Polsce, mimo rosnącego trendu, są znacznie
niĪsze niĪ w rozwiniĊtych krajach (por. GUS, 2013, s. 54). Oznacza to tym samym,
Īe luka technologiczna w dalszym ciągu raczej roĞnie niĪ maleje (por. Geronikolaou, Mourmouris, 2015, s. 259). JednoczeĞnie naleĪy zaznaczyü, Īe skáonnoĞü do
ponoszenia nakáadów na Ğrodki trwaáe przez badane przedsiĊbiorstwa, jest toĪsame
z deklaracją w trakcie trwania badania ankietowego zakupu co najmniej jednego
takiego Ğrodka w ostatnich trzech latach, zgodnie z miĊdzynarodową metodologią
stosowaną przez wszystkie kraje OECD (OECD, 2005). Niestety sáaboĞcią takiego
rozwiązania jest niemoĪliwoĞü wykonania obliczeĔ na danych ciągáych w zakresie
wartoĞci ponoszonych nakáadów, a jedynie ograniczenie do stwierdzenia („tak”
lub „nie”), Īe takie zdarzenie miaáo miejsce. Warto odnotowaü, Īe szczegóáowymi
danymi Ĩródáowymi dysponuje Gáówny Urząd Statystyczny, jednak bez moĪliwoĞci uzyskania dostĊpu do danych pierwotnych w celu wykonania obliczeĔ. Stąd to
uproszczone, ale jednoczeĞnie systemowe i oryginalne ujĊcie problemu badawczego
realizowane bez jakiegokolwiek do¿nansowania, mimo wielokrotnych prób jego
pozyskania.
Rozpatrywano przedsiĊbiorstwa z róĪnych sektorów ze wzglĊdu na liczbĊ
zatrudnionych osób oraz typ wáasnoĞci. PrzyjĊto cztery podstawowe klasy wielkoĞci
przedsiĊbiorstw: mikro, maáe, Ğrednie i duĪe. RozróĪniono trzy sektory wáasnoĞci
prywatnej: krajową, zagraniczną oraz mieszaną.
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PrzyjĊcie do badania w postaci niemetrycznej predyktorów byáo podyktowane
koniecznoĞcią wykonania systemowego badania w skali kraju, co byáo toĪsame
z potrzebą zebrania znacznej liczby wypeánionych formularzy ankietowych, a zatem
maksymalnego uproszczenia pytaĔ w nim zawartych, co rzecz jasna posiada swoje
pozytywne, jak i negatywne cechy. W celu okreĞlenia siáy i kierunku wpáywu wyróĪnionych predyktorów na skáonnoĞü przedsiĊbiorstw do inwestowania w nowe Ğrodki
trwaáe zbudowano model regresji logistycznej z uwzglĊdnieniem interakcji. WziĊcie
pod uwagĊ faktu, Īe efekt oddziaáywania badanych czynników moĪe byü bardziej záoĪony, wyraĪony poprzez ich interakcje, przekáada siĊ w praktyce czĊsto na trudnoĞci
związane z interpretacją wyników estymacji. W związku z powyĪszym, w artykule
szeroko wykorzystano metody gra¿cznej prezentacji uzyskanych wyników oraz zwrócono uwagĊ na ich interpretacjĊ.

1. TEORETYCZNE UZASADNIENIE PRZYJĉTYCH ZMIENNYCH
ORAZ CHARAKTERYSTYKA DANYCH ħRÓDàOWYCH

W artykule ograniczono siĊ do przedsiĊbiorstw z najlepiej rozwiniĊtych (wiodących) regionów administracyjnych (województw) Polski, w których produkcja
przemysáowa stanowiáa w 2012 roku 71,2% produkcji krajowej (Bank Danych
Lokalnych, 2015): WP – wielkopolskiego, Dĝ – dolnoĞląskiego, MP – maáopolskiego,
MZ – mazowieckiego, PM – pomorskiego, ĝL – Ğląskiego, jednak przeprowadzonym
w latach 2007–2012 badaniem ankietowym objĊto wszystkie województwa w Polsce.
WziĊáo w nim udziaá 4173 przedsiĊbiorstw z powyĪszych województw, z czego do
analizy statystycznej zakwali¿kowano 3913 podmiotów. WĞród tych przedsiĊbiorstw
przemysáowych 918 byáo z Wielkopolski, 492 z Dolnego ĝląska, 500 z Maáopolski,
674 z Mazowsza, 680 z Pomorza i 649 ze ĝląska. W badanej grupie 36% stanowiáy
przedsiĊbiorstwa mikro, 36,8% ¿rmy maáe, 21,4% Ğrednie i 5,8% duĪe przedsiĊbiorstwa. Wybór padá na wskazane województwa, poniewaĪ miĊdzy nimi a regionami
w bardziej rozwiniĊtych krajach istnieją najmniejsze dysproporcje strukturalne
w zakresie stosowanych technologii, choü i tak są one znaczne.
Biorąc pod uwagĊ tradycyjne determinanty dziaáalnoĞci innowacyjnej, nad którymi w literaturze stale trwają dyskusje a poglądy na temat ich roli ewoluują w czasie
(Gil, Figueiredo, 2013, s.158; Herrera, Sanchez-Gonzales, 2013, s.152; Audretsch,
1995, s. 130; Drucker, 1992, s. 189), zdecydowano siĊ przyjąü do badania kryterium
wielkoĞci i wáasnoĞci przedsiĊbiorstw.
OkreĞlenie roli wielkoĞci przedsiĊbiorstwa jaką odgrywa w ksztaátowaniu dziaáalnoĞci innowacyjnej nie jest w literaturze przedmiotu zjawiskiem nowym, lecz stale
aktualnym, na co wskazują ciągle pojawiające siĊ publikacje w tej problematyce
(Pérez-Cano, 2013, s. 215–226; Gil, Figueiredo, 2013, s. 129–161; Herrera, Sánchez-González, 2013, s. 137–155). Znaczenie tej determinanty ewoluowaáo w czasie
i zmieniaáo siĊ doĞü radykalnie. U podstaw teorii innowacji uznawano, Īe aktyw-
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noĞü technologiczna pozostaje domeną duĪych przedsiĊbiorstw i jest konsekwencją
niedoskonaáej konkurencji (szerzej Schumpeter, 1960; Kamien, Schwartz, 1975,
s. 1). W latach osiemdziesiątych uprzedniego wieku podejĞcie to zostaáo jednak doĞü
mocno zmody¿kowane przez Petera Druckera, który dowiódá wiĊkszej roli sektora
MĝP w procesach innowacyjnych, zwracając uwagĊ na wagĊ procesu dyfuzji (szerzej
Drucker, 1992). JednoczeĞnie intensywnoĞü innowacyjna w sektorze mikro i maáych
przedsiĊbiorstw jest rzadko wspierana wáasną dziaáalnoĞcią B+R (w przeciwieĔstwie
do Ğrednich i duĪych przedsiĊbiorstw), a bazuje przede wszystkim na pozyskiwaniu
nowych technologii w postaci ucieleĞnionej (Ğrodki trwaáe) ze Ĩródeá zewnĊtrznych
(Pellegrino i inni, 2010, s.18). Dyskusja ta w dalszym ciągu nie jest zakoĔczona,
a problem znaczenia wielkoĞci przedsiĊbiorstw w kontekĞcie rozwoju technologii
uznawana jest obecnie za zjawisko o bardziej heterogenicznej i ewolucyjnej naturze, niĪ sądzono dotychczas. W dalszym ciągu istnieją tezy, Īe w Polsce poprawa
zaawansowania technologicznego powinna byü skoncentrowana w podmiotach duĪych
(Janasz, 2005, s. 140). Jest to koncepcja wáaĞciwa dla krajów gospodarczo sáabo rozwiniĊtych, gdzie przedsiĊbiorczoĞü i innowacyjnoĞü nie są wáaĞciwie wyksztaácone
i daleko im do zjawiska o powszechnym charakterze.
OkreĞlenie wpáywu wáasnoĞci przedsiĊbiorstw na aktywnoĞü innowacyjną równieĪ
nie jest zjawiskiem jednoznacznym i prostym. PrzedsiĊbiorstwa zagraniczne dysponują nietypowymi zasobami w postaci wiedzy, nowych technologii, rozpoznawalnej
marki, czy rozbudowanej sieci dystrybucji, do których nie mają dostĊpu podmioty
krajowe (Dunning, 1981, s. 10; Helpman i inni, 2004, s. 302). Do przewag podmiotów
zagranicznych zaliczymy równieĪ zdolnoĞci organizacyjne i w obszarze zarządzania
oraz szerokie doĞwiadczenia praktyczne (Bloom, Van Reenen, 2010 s. 211). Co wiĊcej, takie doĞwiadczenia podlegają transferowi miĊdzy oddziaáami zlokalizowanymi
w róĪnych krajach przez sieci wewnĊtrzne (Gupta, Govindarajanan, 2000, s. 492; Williams, Lee, 2009, s. 1383; Zanfei, 2000, s. 515–542). DziĊki takim czynnikom mogą
one prowadziü dziaáalnoĞü innowacyjną nawet opartą na istniejących technologiach,
ale przy niĪszych kosztach. Podmioty niewchodzące w skáad grupy kapitaáowej nie
mogą korzystaü z takich korzyĞci.
W efekcie przeprowadzonych analiz powinniĞmy pozyskaü wiedzĊ czy przedsiĊbiorstwa zagraniczne dziaáające w Polsce przyjmują strategiĊ konserwatywną,
agresywną czy zbalansowaną (por. Williams, Lee, 2009, s.1376) oraz czy, zgodnie
z trendami obserwowanymi na Ğwiecie, wzrasta ich zaangaĪowanie w tworzenie,
uĪytkowanie i mody¿kacjĊ wiedzy (Zanfei, 2000, s. 515)?
PrzedsiĊbiorstwa krajowe równieĪ są systematycznie badane, o czym Ğwiadczy
bogata literatura przedmiotu (De Massis i inni, 2013, s. 10–31; Villalonga, Amit,
2009, s. 3047–3091; De Massis i inni, 2012, s. 9). Czynnikami wyróĪniającymi te
podmioty są unikalne zasoby w zakresie osobistego zaangaĪowania, zarządzania,
czy posiadanie niepowtarzalnych zasobów wynikających ze specy¿ki ich lokalizacji geogra¿cznej, a które áącznie mogą przyczyniü siĊ w istotny sposób do tworzenia rozwiązaĔ innowacyjnych (Habbershon, Williams, 1999, s. 165; Sirmon, Hitt,
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2003, s. 354). Ponadto, krajowe przedsiĊbiorstwa charakteryzują siĊ specy¿cznymi
strukturami organizacyjnymi, które kreują niepowtarzalne normy zachowaĔ tworząc unikalne przewagi (Gedajlovic, Carney, 2010, s. 903; Jensen, Meckling, 1976,
s. 305; Gedajlovic i inni, 2004, s. 906). Podnosi siĊ równieĪ fakt, Īe specy¿ka kapitaáu
krajowego moĪe decydowaü o bardziej otwartym postrzeganiu i efektywnym wykorzystywaniu Ĩródeá wiedzy znajdujących siĊ poza przedsiĊbiorstwem (Sirmon, Hitt,
2003, s. 341). JednoczeĞnie decyzje dotyczące zaangaĪowania w procesy innowacyjne
w tych przedsiĊbiorstwach są czĊsto efektem obaw o utratĊ kontroli nad kierunkami
rozwoju technologii (Kotlar i inni, 2012, s. 15). Nie naleĪy zapomnieü, Īe waĪną
determinantą poziomu zaangaĪowania przedsiĊbiorstw krajowych w dziaáalnoĞü innowacyjną jest system spoáeczno-gospodarczy, w którym funkcjonują, jego tradycje,
poziom zaufania, dojrzaáoĞü rynkowa, czy skáonnoĞü podmiotów do podejmowania
ryzyka.
O ile siáa ciĊĪkoĞci aktywnoĞci innowacyjnej w krajach rozwiniĊtych naleĪy do
grupy sektora maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw oraz podmiotów krajowych, o tyle
w krajach rozwijających siĊ, ze wzglĊdu na dystans technologiczny, aktywnoĞü owa
zaleĪy gáównie od duĪych i Ğrednich przedsiĊbiorstw oraz z perspektywy wáasnoĞci:
do podmiotów zagranicznych i tych o mieszanej strukturze wáasnoĞci (ĝwiadek, 2014,
s. 136; ĝwiadek, 2012, s. 20). Na tej podstawie powstaje pytanie: na jakim etapie
rozwoju znajduje siĊ Polska po ponad dwudziestu piĊciu latach transformacji systemowej?
Analizując wpáyw wskazanych trzech jakoĞciowych predyktorów na badane zjawisko zaáoĪono, Īe moĪe miĊdzy nimi zachodziü interakcja drugiego stopnia. W celu
gra¿cznej, nieformalnej oceny tej interakcji wykonano dla kaĪdej kombinacji poziomów par zmiennych, wykresy empirycznych wartoĞci prawdopodobieĔstwa tego,
Īe przedsiĊbiorstwo inwestowaáo w dotychczas niestosowane Ğrodki trwaáe (rysunki
1–3). Wzajemne poáoĪenie linii áamanych, które nie są do siebie równolegáe, moĪe
wskazywaü na to, Īe wpáyw wielkoĞci przedsiĊbiorstwa na jego inwestycje w nowe
Ğrodki trwaáe jest silnie mody¿kowany przez typ wáasnoĞci tego przedsiĊbiorstwa
(rysunek 3). Natomiast interakcje miĊdzy pozostaáymi zmiennymi nie są juĪ tak silne.
Najsáabsza wydaje siĊ byü interakcja zmiennych zilustrowana na rysunku 1, gdzie
z wyjątkiem duĪych ¿rm, zaleĪnoĞü miĊdzy wielkoĞcią ¿rmy a jej wydatkami związanymi z inwestowaniem w nowe Ğrodki trwaáe nie przebiega w odmienny sposób,
w rozwaĪanych województwach. W tym sektorze mikro przedsiĊbiorcy zdecydowanie wykazywali najniĪszą aktywnoĞü związaną z omawianymi inwestycjami. NaleĪy
jednak zwróciü uwagĊ, Īe w kaĪdej z badanych kombinacji wariantów predyktorów
(rysunki 1–3), wiĊkszoĞü badanych ¿rm (powyĪej 60%) ponosiáa wydatki na inwestycje w dotychczas niestosowane Ğrodki trwaáe.
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Rysunek 1. Wykres prawdopodobieĔstw empirycznych inwestycji ¿rmy w nowe Ğrodki trwaáe
w zaleĪnoĞci od kombinacji wariantów predyktorów: regionu i wielkoĞci przedsiĊbiorstwa

ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja interaction.plot, pakiet
stats.

Rysunek 2. Wykres prawdopodobieĔstw empirycznych inwestycji ¿rmy w nowe Ğrodki trwaáe
w zaleĪnoĞci od kombinacji wariantów predyktorów: regionu i typu wáasnoĞci ¿rmy
ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja interaction.plot, pakiet stats.
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Rysunek 3. Wykres prawdopodobieĔstw empirycznych inwestycji ¿rmy w nowe Ğrodki trwaáe
w zaleĪnoĞci od kombinacji wariantów predyktorów: wielkoĞci i typu wáasnoĞci ¿rmy
ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja interaction.plot, pakiet stats.

2. CHARAKTERYSTYKA MODELU LOGITOWEGO

Analizowana jest skáonnoĞü1 przedsiĊbiorstwa do inwestowania w dotychczas
niestosowane Ğrodki trwaáe. W związku z tym obserwowana zmienna zero-jedynkowa
reprezentuje fakt, czy dane przedsiĊbiorstwo ponosiáo wydatki, czy teĪ nie, na te inwestycje. Formalnie, celem jest modelowanie dychotomicznej zmiennej Y w zaleĪnoĞci
od zmiennych objaĞniających X1, X2,..., Xk. RelacjĊ miĊdzy zero-jedynkową zmienną
Y a zmiennymi objaĞniającymi moĪna opisaü za pomocą modelu logitowego. Zmienne
objaĞniające mogą mieü zarówno charakter iloĞciowy jak i jakoĞciowy a modelowanie
logitowe moĪna rozszerzyü do przypadku, gdy zmienna Y jest zmienną wielomianową, czyli moĪe przyjąü jeden z wielu dyskretnych wariantów (zob. np. GruszczyĔski, 2012; Gatnar, Walesiak 2011; Greene, 2000). RozwaĪmy przypadek, w którym
zakáadamy, Īe obserwowana zmienna o wartoĞciach zero-jedynkowych Yi  {0,1} ma
rozkáad Bernoulliego z prawdopodobieĔstwem sukcesu pi  (0,1) równym:
 ൌ ܧሺܻ ܺ פଵ ൌ ݔଵ ǡ ܺଶ ൌ ݔଶ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܺ ൌ ݔ ሻ ൌ ܲሺܻ ൌ ͳ ܺ פଵ ൌ ݔଵ ǡ ܺଶ ൌ ݔଶ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ܺ ൌ ݔ ሻ ൌ
ൌ ܨ൫ߚ  σୀଵ  ߚ ݔ ൯ ൌ

ଵ
ଵାୣ୶୮൬ିቀఉబ ାσೖ
ೕసభ ఉೕ ௫ೕ ቁ൰

ǡ

(1)
W modelu logitowym zakáada siĊ, Īe modeluje siĊ ukrytą, nieobserwowalną zmienną (ang.
latent variable), która reprezentuje skáonnoĞü jednostki obserwacji do przyjmowania stanu Y = 1. RelacjĊ miĊdzy tymi zmiennymi (nieobserwowalną, ukrytą i obserwowalną Y) moĪna znaleĨü w (zob. np.
GruszczyĔski, 2012, s. 74–75; Gatnar, Walesiak, 2011, s. 101).
1
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gdzie F jest dystrybuantą rozkáadu logistycznego, ȕ0, ȕ1,...,ȕk są to nieznane parametry
modelu o wartoĞciach rzeczywistych oraz xij jest to wartoĞü j-tej zmiennej objaĞniającej dla i-tego obiektu (i=1,2,...,n; j=1,2,...,k).
Model logistyczny jest szczególnym przypadkiem uogólnionego modelu liniowego, w którym zakáada siĊ, Īe funkcja wiąĪąca (ang. link fuction) jest funkcją logit
zde¿niowaną nastĊpująco:

݈ݐ݅݃ሺ ሻ ൌ ି ܨଵ ሺ ሻ ൌ  ቀ



ଵି

ቁ ൌ ߚ  σୀଵ  ߚ ݔ ǡ ݈ݐ݅݃ሺ ሻ  אሺെλǡ λሻ (2)

gdzie F–1 jest funkcją odwrotną do dystrybuanty F rozkáadu logistycznego.
PowyĪszy, standardowy model logitowy, w którym efekt oddziaáywania zmiennych objaĞniających jest addytywny, moĪemy rozszerzyü uwzglĊdniając interakcje
miĊdzy nimi. Interakcje takie mają miejsce, gdy efekt oddziaáywania jednej zmiennej
jest mody¿kowany wielkoĞcią innej zmiennej objaĞniającej. Formalnie interakcje
miĊdzy zmiennymi objaĞniającymi moĪemy uwzglĊdniü wprowadzając do modelu
(2) iloczyny tych zmiennych.
UĪycie logitów dla prawdopodobieĔstwa sukcesu pozwala interpretowaü
wyniki analizy regresji w terminach szans (ang. odds), tzn. stosunku prawdopodobieĔstwa sukcesu, czyli tego, Īe wyróĪnione zjawisko wystąpi (Y=1) do
prawdopodobieĔstwa poraĪki, czyli Īe nie zaobserwujemy interesującego nas
zdarzenia, przy ustalonych wartoĞciach zmiennych objaĞniających. Z równania
(2) wynika, Īe model regresji logistycznej opisuje zaleĪnoĞü miĊdzy logarytmem
naturalnym szansy zajĞcia badanego zjawiska i kombinacją liniową zmiennych
objaĞniających. Stąd szansa jest de¿niowana jako nastĊpująca funkcja zmiennych
objaĞniających:

ଵି

ൌ ൫ߚ  σୀଵ  ߚ ݔ ൯ ൌ ሺߚ ሻሺߚଵ ݔଵ ሻ ǥ ሺߚ ݔ ሻǤ

(3)

W praktyce wygodnie jest teĪ posáugiwaü siĊ ilorazem szans (ang. odds ratio), który
to daje moĪliwoĞü porównania szansy wystąpienia badanego zjawiska Y w dwóch
grupach. Dla modelu logitowego bez interakcji, ze staáą, oraz ze zmiennymi objaĞniającymi iloĞciowymi jak i zero-jedynkowymi związanymi z dyskretną zmienną,
która moĪe mieü wiĊcej niĪ dwie kategorie, iloraz szans jest wyraĪony przez wielkoĞü eȕj. Interpretacja ilorazu szans jest uzaleĪniona od typu zmiennej objaĞniającej.
W przypadku, gdy ȕj jest parametrem przy zero-jedynkowej zmiennej Xj która to
jest związana z poziomami jakoĞciowego predyktora, iloraz szans informuje o tym
ile razy zmienia siĊ szansa wystąpienia badanego zjawiska w grupie opisanej przez
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wartoĞü „1” zero-jedynkowej zmiennej Xj w porównaniu do grupy referencyjnej tego
jakoĞciowego predyktora (ceteris paribus)2.
Do estymacji parametrów modelu logitowego najczĊĞciej uĪywa siĊ metody najwiĊkszej wiarogodnoĞci. Oznaczając przez yi i-tą realizacjĊ obserwowanej zmiennej, funkcjĊ
௬
wiarogodnoĞci moĪemy zapisaü w postaci: ܮሺߚ ǡ ߚଵ ǡ ǥ ǡ ߚ ሻ ൌ ςୀଵ    ሺͳ െ  ሻଵି௬ Ǥ
Korzystając z de¿nicji (1) prawdopodobieĔstwa sukcesu pi oraz szansy (3) otrzymujemy logarytm naturalny funkcji wiarogodnoĞci w modelu logitowym postaci:
ܮሺߚ ǡ ߚଵ ǡ ǥ ǡ ߚ ሻ ൌ σୀଵ  ݕ ൫ߚ  σୀଵ  ߚ ݔ ൯  σୀଵ   ቆ

ଵ

ଵାୣ୶୮ቀఉబ ାσೖ
ೕసభ ఉೕ ௫ೕ ቁ

ቇǤ (4)

Metoda najwiĊkszej wiarogodnoĞci polega na wyznaczeniu takich wartoĞci nieznanych parametrów ȕ0, ȕ1,...,ȕk dla których, przy zadanych wartoĞciach obserwowanej
zmiennej i zmiennych objaĞniających, logarytm funkcji wiarogodnoĞci (4) przyjmie
wartoĞü maksymalną. W tym celu oblicza siĊ pochodne cząstkowe pierwszego rzĊdu
tej funkcji wzglĊdem parametrów i przyrównuje je siĊ do zera. W efekcie otrzymujemy ukáad k + 1 nieliniowych równaĔ wiarogodnoĞci, którego rozwiązanie wyznacza
siĊ przy uĪyciu procedur iteracyjnych. NaleĪy dodaü, Īe funkcja wiarogodnoĞci jest
wklĊsáa, co uáatwia rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych (Maddala, 2006,
s. 373).
We wnioskowaniu statystycznym dla modelu regresji logistycznej, stosuje siĊ
czĊsto testy, które bazują na statystyce zwanej odchyleniem modelu (ang. model
deviance), która w tym modelu jest postaci:
 ǡ ߚ
ଵ ǡ ǥ ǡ ߚ
 ൯ǡ
 ܦൌ െʹ݈݊ܮ൫ߚ
 ǡ ߚ
ଵ ǡ ǥ ǡ ߚ
 są to estymatory najwiĊkszej wiarogodnoĞci parametrów
gdzie ߚ
ȕ0, ȕ1,...,ȕk modelu logistycznego (2). Z de¿nicji odchylenia wynika, Īe jest ono
zawsze nieujemne (Koronacki, ûwik, 2008, s. 59). Korzystając z (4) widzimy, Īe
dla ustalonych, zaobserwowanych w próbie wartoĞci zmiennych, odchylenie modelu
logistycznego wynosi:
ଵ
ቇǤ


ଵାୣ୶୮ቀఉబ ାσೖ
ೕసభ ఉണ ௫ೕ ቁ

  σୀଵ  ߚఫ ݔ ൯   ቆ
 ܦൌ െʹ σୀଵ  ቈݕ ൫ߚ

2

(5)

Interpretacja ilorazu szans dla iloĞciowej zmiennej objaĞniającej w standardowym modelu logitowym jest podana na przykáad w ksiąĪkach (np. GruszczyĔski, 2012, s. 85–86; Gatnar, Walesiak, 2011,
s. 102; Agresti, 2007, s. 104).
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Statystyczną istotnoĞü pomiĊdzy dwoma zagnieĪdĪonymi modelami moĪna
okreĞliü na podstawie analizy róĪnic pomiĊdzy odchyleniami dla tych modeli. Jako
statystyki testowej uĪywa siĊ róĪnicy odchyleĔ dla mniejszego i wiĊkszego modelu.
Zmiany odchyleĔ dla dwóch zagnieĪdĪonych modeli moĪna aproksymowaü rozkáadem chi-kwadrat o stopniach swobody równych róĪnicy zmiany w liczbie parametrów
tych modeli. Pozwala to na ocenĊ statystycznej istotnoĞci spadku odchyleĔ spowodowanej wprowadzeniem do modelu logitowego kolejnej zmiennej objaĞniającej (zob.
np. Koronacki, ûwik, 2008, s. 60; Agresti, 2007, s. 85–86; Greene, 2000).
W procesie specy¿kacji wáaĞciwej postaci modelu ekonometrycznego moĪna braü
pod uwagĊ róĪne aspekty (zob. np. Maddala, 2006, s. 541–557; Piáatowska, 2011).
Porównując konkurencyjne modele, których parametry szacuje siĊ metodą najwiĊkszej wiarogodnoĞci, szczególnie przydatne są kryteria informacyjne AIC (and. Akaike
Information Criterion) oraz SIC (ang. Schwarz Information Criterion), najczĊĞciej
cytowane jako BIC (ang. Bayesian Information Criterion) ze wzglĊdu na bayesowskie podstawy tej metody (Akaike, 1974; Schwarz, 1978). Dla modelu logistycznego
kryteria te mają postaü:
AIC = D + 2(k + 1) oraz BIC = D + (k + 1)ln(n)
gdzie D jest odchyleniem (5) modelu logitowego, k+1 jest to liczba parametrów
modelu, n jest to liczba obserwacji w próbie. Z de¿nicji tych kryteriów wynika, Īe
z jednej strony biorą one pod uwagĊ jakoĞü modelu wyraĪoną przez jego odchylenia,
ale z drugiej strony páaci siĊ „karĊ” za nadmierny wymiar modelu, czyli wáączenie
do niego zbyt duĪej liczby zmiennych objaĞniających. MoĪna zatem powiedzieü, Īe
kryteria AIC oraz BIC nie wskazują modelu najlepiej opisującego rzeczywistoĞü lecz
taki, który dostarcza najwiĊcej informacji o badanym zjawisku (zob. np. Gatnar, Walesiak, 2011, s. 92). Z konkurencyjnych modeli najczĊĞciej wybiera siĊ ten, dla którego
wartoĞü wybranego kryterium informacyjnego jest najmniejsza.
3. WYNIKI BADAē EMPIRYCZNYCH

Celem badania jest modelowanie skáonnoĞci ¿rmy do inwestycji w dotychczas
niestosowane Ğrodki trwaáe, zatem obserwowana zmienna jest zde¿niowana jako:
ܻ ൌ ൜

ͳ ݅ െ ݁ݓ݊ݓ݆݁ݑݐݏ݁ݓ݊݅ܽ݉ݎ݂݅ܽݐäܽݓݎݐ݅݇݀ݎÏ݁ǡ
Ͳ
݁݊ݓ݅ܿ݁ݖݎ݁݅݊݁ݖݎܽ݀ݖǡ

gdzie (i = 1,2,...,3913). W artykule analizowany jest przypadek, w którym wszystkie
zmienne objaĞniające są jakoĞciowe o wiĊcej niĪ dwóch kategoriach. Dokáadniej
wyróĪniono nastĊpujące predyktory charakteryzujące ¿rmĊ: jej wielkoĞü (mikro, maáa,
Ğrednia, duĪa), region w jakim siĊ znajduje (WP, Dĝ, MP, MZ, PM, ĝL) i charakter jej wáasnoĞci (kapitaá krajowy, zagraniczny lub kapitaá mieszany). KaĪda z tych
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dyskretnych zmiennych zostaáa opisana zestawem zmiennych zero-jedynkowych.
Zmienne te zostaáy wprowadzone do modelu w liczbie o jeden mniej w stosunku
do liczby kategorii kaĪdej dyskretnej zmiennej3. Jako grupĊ referencyjną przyjĊto
maáe przedsiĊbiorstwa o kapitale krajowym z województwa wielkopolskiego. Byáy
to kategorie najbardziej liczne dla kaĪdego predyktora. W związku z tym, czteropoziomową zmienną opisującą wielkoĞü ¿rmy wprowadzono do modelu w postaci 3
zmiennych 0–1 (wartoĞü „1” zostaáa okreĞlona w nawiasie, natomiast „0” reprezentuje
pozostaáe kategorie danego predyktora): W1 (mikro), W2 (Ğrednie), W3 (duĪe). Analogicznie zakodowano rozwaĪane województwa: R1 (dolnoĞląskie), R2 (maáopolskie),
R3 (mazowieckie), R4 (pomorskie), R5 (Ğląskie) oraz trzypoziomową zmienną kapitaá
¿rmy zakodowano jako: K1 (zagraniczny), K2 (mieszany).
Wybór zmiennych objaĞniających do modelu logitowego zostaá przeprowadzony
za pomocą metody selekcji krokowej, która to jest poáączeniem metody eliminacji
i metody doáączania. Stąd zaletą tej metody jest to, Īe w kaĪdym kroku moĪna odrzuciü lub dodaü potencjalną zmienną objaĞniającą i wybraü optymalny zbiór zmiennych
wzglĊdem wybranej procedury selekcji. W analizowanym przypadku wyjĞciowy
model, oprócz rozwaĪanych efektów addytywnych, takich jak wielkoĞü ¿rmy, region
w jakim siĊ znajduje i typ jej wáasnoĞci, zawieraá równieĪ wszystkie interakcje stopnia
drugiego miĊdzy tymi zmiennymi wprowadzone w postaci iloczynu zmiennych. Jako
model o najmniejszej wartoĞci kryterium informacyjnego AIC, zostaá wskazany ten,
który zawieraá wszystkie zmienne objaĞniające (efekty gáówne) oraz interakcje miĊdzy wielkoĞcią i typem wáasnoĞci ¿rmy. Natomiast model wskazany przez kryterium
BIC zawieraá tylko jedną zmienną objaĞniającą opisującą wielkoĞü przedsiĊbiorstwa.
Jednak charakteryzowaá siĊ on wiĊkszym odchyleniem w porównaniu do modelu
uzyskanego przez kryterium AIC. Nie jest to zaskoczeniem, gdyĪ kryterium BIC
w porównaniu do AIC ma tendencje do wskazywania modelu o mniejszym wymiarze.
Ze wzglĊdu na to, Īe dysponujemy duĪą liczbą obserwacji dla wiĊkszoĞci kombinacji
poziomów rozwaĪanych zmiennych, do analizy zostaá wybrany model bardziej záoĪony, z wiĊkszą liczbą parametrów ale mniejszym odchyleniem.
Przy przyjĊtych oznaczeniach wskazany przez kryterium AIC model logitowy
z interakcją, opisujący prawdopodobieĔstwo pi tego, Īe i-te przedsiĊbiorstwo bĊdzie
inwestowaü w dotychczas niestosowane Ğrodki trwaáe, jest opisany równaniem:
݈ݐ݅݃ሺ ሻ ൌ ߚ  ߚଵ ܹଵ  ߚଶ ܹଶ  ߚଷ ܹଷ  ߚସ ܴଵ  ߚହ ܴଶ  ߚ ܴଷ  ߚ ܴସ  ߚ଼ ܴହ 
ߚଽ ܭଵ  ߚଵ ܭଶ  ߚଵଵ ܹଵ ܭଵ  ߚଵଶ ܹଶ ܭଵ  ߚଵଷ ܹଷ ܭଵ  ߚଵସ ܹଵ ܭଶ 
ߚଵହ ܹଶ ܭଶ  ߚଵ ܹଷ ܭଶ Ǥ

3

Taki sposób wprowadzania do modelu sztucznych zero-jedynkowych zmiennych niezaleĪnych
jest związany z obecnoĞcią w modelu wyrazu wolnego. W modelu bez wyrazu wolnego wprowadza
siĊ tyle sztucznych zmiennych, ile jest kategorii jakoĞciowej zmiennej niezaleĪnej (zob. np. Gatnar,
Walesiak, 2011, s. 14; Maddala, 2006, s. 352).
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gdzie ȕ0, ȕ1,...,ȕ16 są to nieznane parametry modelu (i = 1,2,...,3913). Estymatory
parametrów tego modelu wyznaczono metodą najwiĊkszej wiarogodnoĞci i przedstawiono w tabeli 1. Tablica ta zawiera równieĪ ocenĊ istotnoĞci zmiennych zwery¿ko
waną testem Walda oraz wartoĞci ݁ ఉണ. Dla przyjĊtego poziomu istotnoĞci 0,05, wyniki
w ostatniej kolumnie, dla statystycznie istotnych zmiennych zostaáy wyróĪnione
pogrubioną czcionką. NaleĪy zaznaczyü, Īe w modelach z efektem interakcyjnym
sposób wyznaczania i interpretacji ilorazów szans ulega komplikacji. Stąd teĪ inter
pretacja wielkoĞci ݁ ఉണ(j=1,...,16) jest uzaleĪniona od tego, czy parametr ȕj w modelu
logitowym stoi przy zmiennej nie bĊdącej w interakcji, czy przy zmiennej bĊdącej
w interakcji z innymi zmiennymi, czy teĪ przy iloczynie zmiennych objaĞniających
(zob. np. Jaccard, 2001; Jackowska, 2011).
Tabela 1.
Wyniki estymacji modelu logitowego
ണ
Ocena ఉ
parametru

Báąd
standardowy

Test
Walda

P-wartoĞü
testu Walda

݁ ఉണ

wyraz wolny

1,114

0,096

11,606

< 0,0001

3,045

mikro

-0,642

0,091

-7,057

< 0,0001

0,526

Ğrednie

0,449

0,133

3,388

0,0007

1,567

duĪe

0,976

0,339

2,876

0,0040

2,653

dolnoĞląskie

0,694

0,147

4,708

< 0,0001

2,001

maáopolskie

0,352

0,134

2,628

0,0086

1,422

mazowieckie

0,072

0,119

0,607

0,5437

1,075

pomorskie

0,402

0,126

3,198

0,0014

1,494

Ğląskie

0,457

0,129

3,553

0,0004

1,580

kapitaá zagraniczny

-0,571

0,317

-1,801

0,0717

0,565

kapitaá mieszany

1,069

0,433

2,470

0,0135

2,911

mikro*kapitaá zagraniczny

0,519

0,562

0,923

0,3560

1,680

Ğrednie*kapitaá zagraniczny

1,487

0,572

2,599

0,0094

4,423

duĪe*kapitaá zagraniczny

-0,169

0,558

-0,302

0,7623

0,845

mikro*kapitaá mieszany

-1,348

0,596

-2,262

0,0237

0,260

Ğrednie*kapitaá mieszany

-0,535

0,581

-0,921

0,3568

0,586

duĪe*kapitaá mieszany

-1,815

0,706

-2,572

0,0101

0,163

Zmienna



ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja glm z pakietu stats.

Zbadana zostaáa jakoĞü powyĪszego modelu logitowego w sensie analizy spadku
wartoĞci odchyleĔ (5) wnoszonej przez doáączanie do modelu kolejnych zmiennych
objaĞniających (tabela 2). Analiza odchyleĔ pozwala na ocenĊ istotnoĞci wprowadzo-
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nej interakcji i efektów addytywnych w oddziaáywaniu na obserwowalną zmienną
i jest ona odpowiednikiem analizy wariancji zmiennej objaĞnianej w liniowym
modelu regresji. NaleĪy zaznaczyü, Īe wyniki testowania mogą zaleĪeü od kolejnoĞci
doáączania zmiennych do modelu (testowanie sekwencyjne). Analiza ta pokazuje, Īe
statystycznie istotny (dla Į = 0,05) spadek odchyleĔ w wyjaĞnianiu skáonnoĞci ¿rmy
do inwestycji w nowe Ğrodki trwaáe, wnosi uwzglĊdnienie w modelu wielkoĞci ¿rmy,
regionu i interakcji miĊdzy wielkoĞcią i wáasnoĞcią, przy czym najwyĪszy spadek
odchyleĔ wnosi wielkoĞü ¿rmy. Natomiast doáączenie do modelu, w którym juĪ
uwzglĊdniono wielkoĞü ¿rmy i region w którym ona siĊ znajduje, zmiennej opisującej
typ wáasnoĞci ¿rmy nie powoduje duĪego, statystycznie istotnego, spadku odchyleĔ w wyjaĞnianiu Y. Widoczne jest równieĪ to, Īe dodanie do modelu, w którym
uwzglĊdniono juĪ wszystkie efekty addytywne, interakcji miĊdzy wielkoĞcią a wáasnoĞcią ¿rmy jest zasadne, poniewaĪ zredukowaáo odchylenie istotnie statystycznie.
Tabela 2.
Podsumowanie wyników analizy odchyleĔ dla modeli powstaáych przez wprowadzanie kolejnych
zmiennych objaĞniających
Modele

Odchylenia
modelu

RóĪnica
odchyleĔ

Df

P-wartoĞü testu dla
róĪnicy odchyleĔ

model tylko ze staáą

4146,6

wielkoĞü

4000,1

146,5

3

< 0,0001

wielkoĞü+region

3966,6

33,5

5

< 0,0001

wielkoĞü+region+wáasnoĞü

3963,2

3,4

2

0,1831

wielkoĞü+region+wáasnoĞü+
+wielkoĞü*wáasnoĞü

3945,2

18,0

6

0,0062

ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja anova z pakietu stats.

OcenĊ dopasowania modelu do danych wykonano za pomocą testu ilorazu
wiarogodnoĞci, dla którego wartoĞü statystyki testowej wynosiáa LR = 201,38 przy
16 stopniach swobody, co daáo p-wartoĞü < 0,0001. Wyniki te pozwoliáy przy poziomie istotnoĞci Į = 0,05, na odrzucenie hipotezy zerowej o niezaleĪnoĞci skáonnoĞci
przedsiĊbiorstw do inwestowania w nowe Ğrodki trwaáe od ich wielkoĞci, regionu
w którym siĊ znajdują, charakteru wáasnoĞci oraz interakcji miĊdzy pierwszym i trzecim predyktorem. RównieĪ test zgodnoĞci modelu oparty na statystyce odchyleĔ (ang.
residual deviance) wskazuje na zgodnoĞü danych z modelem logitowym wskazanym
przez kryterium AIC (G2 = 3945,2; p-wartoĞü = 0,2869).
We wnioskowaniu ograniczymy siĊ do interpretacji ostatniej kolumny tabeli 1 dla
statystycznie istotnych zmiennych, przy poziomie istotnoĞci 0,05. Charakterystyką
przedsiĊbiorstwa, która nie byáa w interakcji z pozostaáymi predyktorami jest region,
w jakim dana ¿rma siĊ znajdowaáa. MoĪna zauwaĪyü, Īe z wyjątkiem województwa
mazowieckiego, róĪnice w skáonnoĞci do inwestowania ¿rm z pozostaáych regionów
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Polski w stosunku do ¿rm z Wielkopolski są statystycznie istotne. Stąd, w pozostaáych województwach, szanse na inwestycje w nowe Ğrodki trwaáe przedsiĊbiorstw
z tego samego sektora (ze wzglĊdu na wielkoĞü i typ ich wáasnoĞci) byáy wiĊksze niĪ
w województwie wielkopolskim o: 42% w maáopolskim, 49% w pomorskim, 58%
Ğląskim oraz dwukrotnie wiĊksze w województwie dolnoĞląskim. Na tej podstawie
dostrzegamy, Īe Wielkopolska reprezentuje raczej tradycyjny sposób gospodarowania
w stosunku do pozostaáych przyjĊtych do badania regionów w Polsce. O ile jego
aktualna siáa ekonomiczna jest duĪa, to powinna ona obniĪaü siĊ w czasie gáównie na
rzecz województw Ğląskiego i dolnoĞląskiego.
SkáonnoĞü do inwestowania w nowe Ğrodki trwaáe przez przedsiĊbiorstwo jest
w najwiĊkszym stopniu determinowana przez wielkoĞü ¿rmy. JednoczeĞnie jest, to
zmienna, która pozostaje w interakcji z typem wáasnoĞci przedsiĊbiorstwa, co ma
swoje odbicie w interpretacji wyników estymacji. Wpáyw wielkoĞci ¿rmy na jej
innowacyjnoĞü zaleĪy od typu jej wáasnoĞci i odwrotnie. Z wyników estymacji parametrów stojących przy zmiennych opisujących wielkoĞü ¿rmy moĪemy wnioskowaü,
Īe w ustalonym regionie oraz w grupie ¿rm o kapitale krajowym (grupa referencyjna
zmiennej typ ¿rmy) tylko przedsiĊbiorstwa mikro miaáy o okoáo 47% mniejsze szanse
na inwestycje w nowe Ğrodki trwaáe w stosunku do maáych ¿rm. W pozostaáych przypadkach te szanse byáy wyĪsze, przy czym ¿rmy Ğrednie w stosunku do maáych miaáy
tĊ szansĊ o 57% wyĪszą a duĪe ¿rmy miaáy tĊ szansĊ 2,65 razy wyĪszą. Analogicznie,
dla ustalonego regionu oraz w grupie maáych przedsiĊbiorstw (przyjĊty poziom referencyjny dla wielkoĞci ¿rmy) szansa inwestycji przedsiĊbiorstw o kapitale mieszanym
byáa prawie trzykrotnie wyĪsza w stosunku do ¿rm o kapitale krajowym.
Interpretując wyniki z ostatniej kolumny tabeli 1, odnoszące siĊ do iloczynu par
jakoĞciowych zmiennych niezaleĪnych w modelu, naleĪy odnieĞü siĊ do grup referencyjnych obu zmiennych. W tym przypadku, wyniki te odnoszą siĊ do ilorazu ilorazów
szans (zob. np. Jaccard, 2001; Jackowska, 2011). Zatem, w ukáadzie regionalnym,
iloraz szans inwestycji w nowe Ğrodki trwaáe dla Ğrednich i maáych ¿rm z udziaáem
kapitaáu zagranicznego byá 4,4 razy wiĊkszy od ilorazu tych szans ale w grupie przedsiĊbiorstw o kapitale krajowym. Natomiast dla przedsiĊbiorstw o kapitale mieszanym
w stosunku do grupy ¿rm z udziaáem kapitaáu krajowego szanse na poniesienie inwestycji w nowe Ğrodki trwaáe przez ¿rmy mikro w stosunku do tych szans w maáych
¿rmach byáy mniejsze o 74%. Kierunek ten nie zmieniá siĊ w grupie duĪych ¿rm
w stosunku do maáych, gdzie iloraz tych szans byá o 84% mniejszy.
Z tego wzglĊdu, Īe w porównaniu do modeli liniowych, interpretacja efektu
interakcji zmiennych w modelu logitowym jest o wiele bardziej záoĪona, zaprezentowano dodatkowo wykresy uwidaczniające wzajemne relacje w rozkáadzie prawdopodobieĔstw. Rysunek 4 przedstawia wartoĞci oszacowanych na podstawie modelu
prawdopodobieĔstw poniesienia przez ¿rmĊ nakáadów inwestycyjnych na nowe Ğrodki
trwaáe w ukáadzie regionalnym, ze wzglĊdu na rozróĪnione sektory przedsiĊbiorstw.
W kaĪdym przypadku to prawdopodobieĔstwo jest wiĊksze od 0,5. Dla ustalonego
regionu jest widoczne, Īe wpáyw wielkoĞci ¿rmy na to prawdopodobieĔstwo jest uwa-
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runkowany typem jej wáasnoĞci. Jest to wynikiem tego, Īe oszacowania prawdopodobieĔstw zostaáy wyznaczone na podstawie modelu z interakcjami miĊdzy wielkoĞcią
a typem ¿rmy i jest zgodne z rozkáadem empirycznym prawdopodobieĔstw (rysunek
3). W kaĪdym regionie, najniĪsze szanse na inwestycje w nowe Ğrodki trwaáe są
w grupie mikro przedsiĊbiorstw i to niezaleĪnie od ich typu wáasnoĞci. W ustalonym
regionie prawdopodobieĔstwo, Īe ¿rma o kapitale krajowym zainwestuje w nowe
Ğrodki trwaáe jest najwyĪsze w grupie duĪych ¿rm i zbliĪone do tego w Ğrednich ¿rmach. W ¿rmach o kapitale zagranicznym róĪnice miĊdzy tymi wartoĞciami prawdopodobieĔstw są wiĊksze i na korzyĞü Ğrednich ¿rm oraz zbliĪone i najniĪsze w grupie
mikro i maáych przedsiĊbiorstw. Warto zauwaĪyü, Īe w ¿rmach o kapitale mieszanym
wzmacnia siĊ pozycja maáych przedsiĊbiorców, dla których prawdopodobieĔstwo
poniesienia nakáadów inwestycyjnych w nowe Ğrodki trwaáe byáo najwyĪsze i zbliĪone
do tego dla Ğrednich ¿rm. Zdecydowanie w tej grupie odstawali mikro przedsiĊbiorcy.
MoĪna równieĪ zauwaĪyü, Īe rozkáady tych prawdopodobieĔstw są porównywalne
w województwie mazowieckim i wielkopolskim oraz pomorskim i Ğląskim.

Rysunek 4. Wykresy prawdopodobieĔstw oszacowanych na podstawie przyjĊtego modelu logitowego
ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja xyplot, pakiet lattice.

Podsumowanie wyników estymacji modelu logitowego zaprezentowano równieĪ w postaci wykresów pudeákowych. Wykresy te są przedstawione na rysunku
5 i dają moĪliwoĞü porównania rozkáadu wartoĞci logarytmu szans, wyznaczonych
na podstawie przyjĊtego modelu logitowego, dla poszczególnych kategorii predyktorów. W kaĪdym przypadku logarytm szans jest wiĊkszy od zera. Potwierdza to, Īe
oszacowane prawdopodobieĔstwa inwestycji na nabycie nowych Ğrodków trwaáych
dla kaĪdego przypadku są wiĊksze od 0,5. Widoczne jest równieĪ to, Īe najsilniejszy wpáyw na zróĪnicowanie logarytmu szans ma wielkoĞci ¿rmy. W porównaniu
do mikro ¿rm, sektor przedsiĊbiorstw Ğrednich i duĪych miaá te szanse (wyraĪone
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w skali logitowej) duĪo wyĪsze. Warto zauwaĪyü, Īe okoáo 50% maáych ¿rm miaáo
porównywalne do duĪych przedsiĊbiorstw szanse na inwestycje w nowe Ğrodki trwaáe.
Z rysunku 4 widzimy, Īe byáy to m.in. maáe ¿rmy z kapitaáem mieszanym. Rozkáad
logarytmu szans dla województwa pomorskiego i Ğląskiego jest zbliĪony, podobnie
jak w regionie mazowieckim i maáopolskim, z tym Īe tutaj te rozkáady są przesuniĊte
wzglĊdem siebie.

Rysunek 5. Wykresy pudeákowe logarytmu szans dla zaáoĪonego modelu logitowego w funkcji
zmiennych objaĞniających: wielkoĞü ¿rmy, region w jakim siĊ znajduje oraz typ jej wáasnoĞci
ħródáo: obliczenia wáasne z wykorzystaniem programu R: funkcja bwplot, pakiet lattice.

4. PODSUMOWANIE

W artykule wykorzystano dane pochodzące z badaĔ wáasnych prowadzonych
od dziesiĊciu lat. W tym czasie przebadano ponad siedem tysiĊcy przedsiĊbiorstw
przemysáowych we wszystkich województwach w Polsce. Na potrzeby artykuáu skupiono siĊ na specy¿ce regionów wiodących, stąd pierwotną bazĊ danych podmiotów
zawĊĪono, aby ukazaü wewnĊtrzne zróĪnicowanie w tej grupie województw bez
„oczywistego” wpáywu na aktywnoĞü innowacyjną pozostaáych przypadków, które
obniĪyáyby wartoĞü poznawczą niniejszej pracy.
Celem badaĔ byáo wyjaĞnienie wpáywu zmiennych charakteryzujących
przedsiĊbiorstwo na jego skáonnoĞü do zakupów nowych Ğrodków trwaáych. Jako
czynniki mogące wpáywaü na tĊ skáonnoĞü wskazano wielkoĞü podmiotów, jej wáasnoĞü oraz region w jakim siĊ znajduje, z ograniczeniem do wiodących województw
Polski. W artykule pokazano zastosowanie modelu logitowego z interakcją do analizy
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zagadnieĔ ekonomicznych w sytuacji czĊsto spotykanej w praktyce, gdy wszystkie
zmienne objaĞniające mają charakter jakoĞciowy o wiĊcej niĪ dwóch kategoriach.
Przedstawiono etapy budowy i oceny takiego modelu.
W celu wykrycia ewentualnych interakcji miĊdzy parami zmiennych objaĞniających zostaáy wstĊpnie wykonane wykresy prawdopodobieĔstw empirycznych. NastĊpnie zbudowano kilka modeli logitowych o róĪnym stopniu záoĪonoĞci. Omówiony
zostaá model z interakcjami miĊdzy wielkoĞcią i typem wáasnoĞci ¿rmy, który to zostaá
wskazany przez kryterium informacyjne AIC. Zaprezentowano testy sekwencyjne dla
analizy odchyleĔ dające m.in. moĪliwoĞü oceny statystycznej istotnoĞci doáączonej
do modelu interakcji. PrzyjĊcie do analizy takiego záoĪonego modelu pozwoliáo na
uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących inwestycji róĪnych sektorów przedsiĊbiorstw (ze wzglĊdu na wielkoĞü i typ wáasnoĞci) w nowe Ğrodki trwaáe.
W pracy zwrócono szczególną uwagĊ na interpretacjĊ wyników estymacji modelu
z interakcjami miĊdzy jakoĞciowymi zmiennymi objaĞniającymi. ZáoĪonoĞü tego
przypadku wynika nie tylko z faktu, Īe mamy tutaj model z interakcjami, ale Īe są
to interakcje miĊdzy zmiennymi jakoĞciowymi o wiĊcej niĪ dwóch kategoriach, co
moĪe powodowaü pewne trudnoĞci. Parametry takiego modelu nie mają intuicyjnie
oczywistej interpretacji. Z tego teĪ wzglĊdu zostaáy dodatkowo zaprezentowane róĪne
metody gra¿czne umoĪliwiające, w rozwaĪanych sektorach przedsiĊbiorstw, szybkie
porównania rozkáadu prawdopodobieĔstw poniesienia przez te ¿rmy nakáadów inwestycyjnych na nowe Ğrodki trwaáe.
Jako zmienne referencyjne zostaáy przyjĊte sektor maáych przedsiĊbiorstw, podmioty krajowe i województwo wielkopolskie. Biorąc pod uwagĊ uzyskane wyniki
z przeprowadzonych badaĔ wydaje siĊ, Īe trafnie i kierunkowo opisaáy one zróĪnicowanie w zakresie biernego transferu technologii w analizowanych wiodących
regionach w Polsce. Po pierwsze, dostrzegamy, Īe mikroprzedsiĊbiorstwa są istotnie
rzadziej skáonne do realizacji procesów innowacyjnych, niĪ podmioty maáe. Z kolei
Ğrednie i duĪe przedsiĊbiorstwa cechują siĊ wyĪszymi prawdopodobieĔstwami
w zakresie inwestycji w nowoczesne Ğrodki trwaáe, co nie potwierdza tezy sformuáowanej dla wáoskiej gospodarki przez Pellegriniego (2010, s. 18), wedáug którego
to podmioty maáe powinny byü czĊĞciej skáonne do inwestowania w takie Ğrodki.
Wyjątkiem są maáe przedsiĊbiorstwa o mieszanej strukturze wáasnoĞci, co moĪe
Ğwiadczyü o wystĊpowaniu pierwszych symptomów ewolucyjnej zmiany systemowej,
która ma miejsce w badanych województwach. Nie zmienia to faktu, iĪ obserwowane
dominujące tendencje utwierdzają nas w przekonaniu o wystĊpowaniu luki technologicznej w stosunku do regionów w paĔstwach wyĪej rozwiniĊtych mimo, Īe te
badane naleĪą do polskiej czoáówki gospodarczej. Zaobserwowane dywergencje nie
doĞü, Īe wskazują na dystans strukturalny i technologiczny, to pokazują ewolucjĊ
polskich województw i ich aktualną sáabą pozycjĊ w ukáadzie miĊdzynarodowym. Ma
to naturalne konsekwencje dla skutecznoĞci realizowanej w Polsce polityki innowacyjnej, preferującej sektor maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, tak jak ma to miejsce
w najbardziej rozwiniĊtych paĔstwach UE, gdy tymczasem w naszym kraju nacisk
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ten powinien byü skoncentrowany na Ğrednich i duĪych podmiotach. Wówczas Ğrodki
kierowane do gospodarki za pomocą poszczególnych instrumentów polityki tra¿ą
do zainteresowanych, a ich wydatkowanie bĊdzie bardziej skuteczne. Jest to zbieĪne
z wynikami badaĔ uzyskanymi dla krajowego systemu przemysáowego (ĝwiadek,
2014, s. 136).
W przypadku przedsiĊbiorstw maáych, Ğrednich i duĪych obserwujemy, Īe czĊĞciej
skáonne do inwestycji w nowe Ğrodki trwaáe są przedsiĊbiorstwa z mieszaną strukturą
wáasnoĞci, czyli czĊĞciowym udziaáem kapitaáu zagranicznego. Zachowanie maáych
podmiotów zagranicznych nie jest istotnie inne od ¿rm krajowych (brak istotnoĞci
parametru). OsiągniĊte wyniki są zgodne z tendencjami dostrzeganymi w krajowych
województwach. Polega to na sáabnącej roli w zakresie postĊpu technologicznego
przedsiĊbiorstw zagranicznych i przesuwaniem siĊ siáy wpáywu w kierunku podmiotów z mieszaną strukturą wáasnoĞci przy niskiej skáonnoĞci do aktywnoĞci innowacyjnej jednostek krajowych (ĝwiadek, 2012; ĝwiadek, Szopik-DepczyĔska, 2014).
W województwach wiodących trend ten jest szczególnie widoczny, gdy w regionach
peryferyjnych dominujące znaczenie w dalszym ciągu przypisuje siĊ podmiotom
zagranicznym. Nie udaáo siĊ tym samym wprost potwierdziü na poziomie systemowym w polskich okolicznoĞciach tezy, Īe przedsiĊbiorstwa zagraniczne są czĊĞciej
zainteresowane uĪytkowaniem i rozwijaniem nowych technologii jak ma to miejsce
w bardziej rozwiniĊtych krajach (Zanfei, 2000, s. 515), bowiem ich zaangaĪowanie
w omawiane procesy sáabnie. JednoczeĞnie konfrontując otrzymane wyniki z wysokim ich zainteresowaniem dziaáalnoĞcią badawczo-rozwojową (ĝwiadek, 2012),
podmioty takie nie realizują agresywnej strategii w obszarze pasywnego transferu
technologii, a raczej zmierzają one do typu zbalansowanego (Williams, Lee, 2009,
s.1376). To kolejny dowód na to, Īe uwarunkowania gospodarcze Polski skáaniają do
przyjmowania innych trajektorii od tych obserwowanych w najwyĪej rozwiniĊtych
krajach, gdy realizowana jest dziaáalnoĞü innowacyjna. Owa odmiennoĞü powinna
byü w dalszym ciągu badana, poniewaĪ wskazuje na wiele niedostosowaĔ krajowej
gospodarki do warunków panujących w innych paĔstwach, na dystans technologiczny
jaki nas dzieli i imperatyw stosowania odmiennych instrumentów optymalizujących
efekty realizowanej w Polsce polityki innowacyjnej.
Po trzecie, zróĪnicowanie miĊdzyregionalne w zakresie dziaáalnoĞci innowacyjnej
widoczne jest nawet w przypadku województw wiodących w Polsce. Wielkopolska,
jako region referencyjny, okazaáa siĊ najsáabszym ogniwem w inwestowaniu w nowe
Ğrodki trwaáe w Polsce. Mimo, iĪ posiada znaczący absolutny potencjaá gospodarczy, to
pozostaáe województwa rozwijają siĊ bardziej dynamicznie. KaĪdy z rozpatrywanych
przypadków, poza Mazowszem, okazaá siĊ istotny ze statystycznego punktu widzenia.
Oznacza to, Īe wiĊksze szanse na rozwój biernej technologii posiadają Dolny ĝląsk,
ĝląsk, Maáopolska i Pomorze. Bez odpowiednich dziaáaĔ na poziomie regionalnym
Wielkopolska bĊdzie traciü dystans do pozostaáych wiodących województw w Polsce.
PrzyjĊte do badania zmienne niezaleĪne w satysfakcjonującym stopniu opisują
zaangaĪowanie przedsiĊbiorstw w zakup innowacyjnych Ğrodków trwaáych w regio-
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nach wiodących w naszym kraju. Zarówno wielkoĞü przedsiĊbiorstw, ich wáasnoĞü,
jak i lokalizacja są czynnikami istotnie determinującymi szanse na zmiany technologiczne. Istnieje zatem potrzeba uwzglĊdnienia tych zmiennych w programowaniu
polityki innowacyjnej w kraju.
JednoczeĞnie obserwujemy silne miĊdzyregionalne zróĪnicowanie w obszarze
prawdopodobieĔstwa zakupu nowych Ğrodków trwaáych, co wskazuje na odmienne
trajektorie rozwoju polskich województw, ograniczając analizy nawet jedynie do tych
najwyĪej rozwiniĊtych. A zatem transfer biernych technologii w regionach wiodących
w Polsce skáania raczej do traktowania ich jako tych, które posiadają wáasne i niepowtarzalne trajektorie rozwojowe w obszarze innowacji, niĪ jednolitych i przyjmujących ten sam kierunek województw. Oznacza to, Īe polityka innowacyjna w kraju
powinna byü zróĪnicowana na poziomie regionalnym i w dalszym ciągu decentralizowana (ĝwiadek, 2007).
Zastosowane w pracy modelowanie logitowe pozwoliáo oceniü i wskazaü kierunki
implementacji biernego postĊpu technologicznego w wiodących województwach
w Polsce. Wskazaáo na ich wewnĊtrzne zróĪnicowanie i istotną funkcjĊ przyjĊtych do
badania determinant. Niestety w dalszym ciągu, mimo dwudziestu piĊciu lat transformacji gospodarczej, pozostajemy w rozwoju na etapie okreĞlanym jako zaleĪnoĞü
technologiczna, z bardzo sáabymi perspektywami zmiany tej sytuacji (strategia imitacyjna) w najbliĪszej przyszáoĞci (por. Xiao i inni, 2013, s. 751).
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ANALIZA SKàONNOĝCI PRZEDSIĉBIORSTW Z WIODĄCYCH REGIONÓW POLSKI
DO INWESTOWANIA W NOWE ĝRODKI TRWAàE Z WYKORZYSTANIEM MODELU
LOGITOWEGO UWZGLĉDNIAJĄCEGO INTERAKCJE ZMIENNYCH JAKOĝCIOWYCH
Streszczenie
W krajach rozwijających siĊ gáównym mechanizmem pozyskania nowych technologii jest zakup
gotowych rozwiązaĔ w postaci inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, oprogramowanie komputerowe czy inwestycji w nowe budynki związane z uruchomieniem produkcji wyrobów innowacyjnych. Jest to pasywny transfer technologii, w którym przedsiĊbiorstwo pozyskuje technologiĊ ze Ĩródeá
zewnĊtrznych i nie prowadzi wáasnych prac badawczo-rozwojowych. Zaprezentowany w artykule model
regresji logistycznej pozwoliá oceniü skáonnoĞü róĪnych sektorów przedsiĊbiorstw do zakupu innowacyjnych Ğrodków trwaáych. UwzglĊdnienie w modelowaniu efektu interakcji wielkoĞci przedsiĊbiorstwa
i typu jego wáasnoĞci pozwoliáo wskazaü kierunki implementacji biernego postĊpu technologicznego
w wiodących województwach w Polsce. Z tego wzglĊdu, Īe parametry modelu logitowego z interakcjami
nie mają intuicyjnie oczywistej interpretacji, zwrócono w pracy szczególną uwagĊ na merytoryczne
wnioski z prezentowanych analiz.
Sáowa kluczowe: innowacja, model logitowy, kryteria informacyjne AIC i BIC, modele zagnieĪdĪone, interakcja zmiennych jakoĞciowych
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ANALYSIS OF TENDENCIES OF COMPANIES FROM THE LEADING REGIONS OF POLAND
TO INVEST IN NEW FIXED ASSETS USING THE LOGIT MODEL TAKING INTO ACCOUNT
THE INTERACTIONS OF CATEGORICAL VARIABLES
Abstract
In developing countries, the main mechanism for acquisition of new technologies, is the purchase of
ready-made solutions in the form of investments in machines and technical devices, computer software
or investment in new buildings connected with the initiation of the production of innovation products.
This is a passive transfer of technologies, in which the company acquires the technology from external
sources and does not lead own research and developmental works. The model of logistic regression
presented in the article allowed the assessment of the tendency of the sectors of companies for the
purchase of innovation ¿xed assets. Taking into account in the modelling the effect of interaction of the
company’s size and the type of its property allowed to indicate the directions of implementation of the
passive technological progress in the leading provinces in Poland. For the reason that the parameters of
the logit model with interactions do not intuitively have the clear interpretation, the paper pays particular
attention to the substantive conclusions from the presented analyses.
Keywords: innovation, logit model, AIC and BIC information criteria, nested models, interactions
of quality variables

