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Agenda

• Cel biznesowy

• Zgromadzone dane

• Pomysł modelowania

• Wyniki modelowania

– Prognoza i ekstrapolacja innowacyjności gmin

– Ranking gmin (wybór gmin do dalszych 

analiz)

– Cykliczny monitoring – Obserwatorium 

Gospodarcze
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Cel biznesowy

• Zbudować Obserwatorium Gospodarcze do cyklicznego monitoringu rozwoju gmin

• Pomagać gminom i ich władzom samorządowym wspierać wszelkie inicjatywy 
zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie 
Kujawsko-Pomorskim

• Identyfikować istotne czynniki gwarantujące innowacyjność gmin oraz 
przekształcać je na wszelkie działania rozwijające skuteczne instrumenty 
samorządowe

• Tworzyć ranking gmin w celu identyfikacji lepszych i gorszych

• Poddawać większym analizom wybrane gminy, te najbardziej innowacyjne i 
najmniej, by formułować szczegółowe wnioski co do przyczyn poprawnego ich 
rozwoju

• Umiejętnie zarządzać budżetem wydawanym na wsparcie analityczne rozwoju 
gmin, by minimalizować organizowanie na dużą skalę kosztownych ankiet dla 
przedsiębiorców
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Projekt NCBiR
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Dane ankietowe

• Prof. dr hab. Maciej Zastempowski

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu

• „Sporządzenie statystycznych i ekonometrycznych analiz dla MŚP 

województwa kujawsko-pomorskiego”

• Każde przedsiębiorstwo odpowiedziało na następujące pytanie:

– B1: Czy wprowadziliście nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi?

– B5: Czy wprowadziliście nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania 

produktów lub usług?

• Powstały zatem dwa modele statystyczne z funkcją celu B1 i B5

• Zadanie kosztowne, czasochłonne i zbierające dane deklaratywne –

subiektywne.
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Dane obiektywne

• Prof. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa (SGH)

• „Opracowanie metodyki oraz scalenie (eksport) informacji o MŚP z 
istniejących baz danych wraz z zapewnieniem ich geoprzestrzennej
identyfikacji oraz analiz w systemie struktur administracji”

• Dane do konstrukcji zmiennych opisujących przedsiębiorstwa 

pochodzą z zagregowanych wskaźników na poziomie gminy z 

następujących źródeł:

– REGON - liczebności przedsiębiorstw w latach 2017-2018.

– GUS Bank Danych Lokalntch - bezrobocie, zobowiązania, liczba 

ludności w latach 2017-2018.

– ZUS - liczby płatników i sumy składek w latach 2017-2018 w rozbiciu na 

wielkość przedsiębiorstw, PKD i grupy wiekowe.

– Urząd Skarbowy - pozycje zeznań PIT36, CIT8, PIT28A oraz VAT w 

latach 2017-2018 w rozbiciu na wielkość przedsiębiorstw i grupy 

wiekowe.
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Pomysł modelowania

• Połączyć dane subiektywne (ankietowe) z 

danymi obiektywnymi

• Zweryfikować możliwość prognozowania na 

podstawie danych obiektywnych odpowiedzi z 

ankiet B1 i B5, świadczące o innowacyjności 

przedsiębiorstw na poziomie gminy

• Zbudować dwa modele na bazie 396 

zmiennych.

• Wykorzystać metodę karty scoringowej, by w 

łatwy sposób można było przeprowadzać 

analizę przyczynowo-skutkową
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Model B1 
- Czy wprowadziliście nowe lub istotnie ulepszone produkty 

lub usługi?
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Model B1 – wybrane zmienne
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Model B1 – wybrane zmienne
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Interpretacja raportów
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Szczegółowe analizy

• Dla każdego modelu B1 i B5 możliwe jest posortowanie 

wszystkich 396 zmiennych w kolejności od najbardziej 

wpływającej na innowacyjność

• Każda ze zmiennych może być:

– Oczywistym faktem, niepomagającym w znalezieniu lepszych 

narzędzi do rozwoju przedsiębiorstw

– Trudnym i nieoczywistym faktem do przełożenia na działania

– Wreszcie: istotnym i wygodnym wskaźnikiem do pomiaru i 

przełożenia na działania

• Wybór finalnych zmiennych do modelu wymaga 

interakcji z samorządami i Urzędem Marszałkowskim.
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Ranking, prognoza i ekstrapolacja

• Na podstawie oceny punktowej 

(SSORECARD_POINTS) można wyznaczyć 

Prawdopodobieństwo innowacyjności gminy (udział 

innowacyjnych przedsiębiorstw w gminie).

• Taki wskaźnik może być:

– Liczony cyklicznie na bazie uaktualnianych danych obiektywnych

– Wskazywać dynamikę zmian innowacyjności

– Przyczyną do poprawy danej gminy

– Wykorzystany do rankingu i selekcji wybranych gmin

– Wykorzystany do ekstrapolacji gmin, które nie były objęte 

badaniem ankietowym
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Obserwowana innowacyjność
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Prognozowana innowacyjność
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Prognozowana innowacyjność
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Dynamika innowacyjności
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Szczegółowe liczby
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JPT_KOD_JE Nazwa gminy

Prognoza 

innowacyjności - 

2017

Prognoza 

innowacyjności - 

2018

Dynamika prognoz 

innowacyjności

Obserwowana 

innowacyjność

401011 Aleksandrów Kujawski 13,20% 13,20% 0,00% 11,11%

401042 Aleksandrów Kujawski 13,94% 17,31% 24,10% 11,11%

419013 Barcin 13,94% 10,53% -24,48% 9,09%

402062 Bartniczka 19,21% 19,21% 0,00% 50,00%

418022 Baruchowo 13,20% 21,27% 61,23% brak

403012 Białe Błota 19,71% 19,71% 0,00% 20,51%

408022 Bobrowniki 19,21% 19,21% 0,00% 0,00%

402022 Bobrowo 12,83% 13,94% 8,66% 0,00%

418032 Boniewo 13,20% 13,20% 0,00% brak

402011 Brodnica 18,24% 21,27% 16,64% 13,64%

402032 Brodnica 13,20% 8,60% -34,81% 13,64%

418043 Brześć Kujawski 24,66% 24,66% 0,00% 30,77%

402042 Brzozie 19,21% 19,21% 0,00% 0,00%

412022 Brzuze 19,21% 11,47% -40,30% brak

414012 Bukowiec 19,21% 19,21% 0,00% 50,00%

461011 Bydgoszcz 16,85% 17,77% 5,43% 17,80%

411022 Bytoń 13,20% 13,20% 0,00% 0,00%

401052 Bądkowo 13,20% 13,20% 0,00% 0,00%

…



Książka w PDF

http://www.wydawnictwo.sgh.wa

w.pl/produkty/profilProduktu/id/72

3//CREDIT_SCORING_W_ERZE

_BIG-DATA_Karol_Przanowski/

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/

OW/publikacje/Documents/ostate

czny_CreditScoring_KPrzanowsk

i.pdf
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Książka w PDF

Przedstawione modele biznesowe 

opłacalności i użyteczności modeli 

predykcyjnych w:

- Akceptacji kredytów gotówkowych

- Akceptacji procesu złożonego: 

akwizycji i sprzedaży krzyżowej

- Akceptacji kredytów hipotecznych

- Windykacji polubownej

- Zarządzaniu kampaniami BTL

- Przeciwdziałaniu odchodzeniu 

klientów

Załączone Excele z regułami i prakty-

cznymi wskaźnikami

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/p

ublikacje/Strony/2015.aspx 20
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