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Wprowadzenie 

 
 

Jednym z waŜniejszych zagadnień makroekonomii jest problematyka wzrostu 

gospodarczego. WiąŜą się z nią pytania o ścieŜkę rozwoju danej gospodarki oraz o przyczyny 

zróŜnicowania jakości Ŝycia pomiędzy regionami. D. Romer podkreśla, Ŝe „z róŜnicami 

realnego dochodu między krajami wiąŜe się duŜe zróŜnicowanie pod względem odŜywiania, 

oświaty, śmiertelności niemowląt, długości Ŝycia i innych bezpośrednich mierników 

dobrobytu” (D. Romer, 2000, s. 23).  

W praktyce szczególnie istotna jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki stymulują 

dynamikę wzrost gospodarczego. Czy tradycyjnie uŜywane w modelach zmienne 

ekonomiczne w pełni objaśniają wzrost? NaleŜy pamiętać, Ŝe gospodarka rozwija się w 

strukturach społecznych, a zatem nie moŜna zagadnienia wzrostu gospodarczego rozpatrywać 

w oderwaniu od czynnika ludzkiego czy społecznego. Adam Smith i ekonomiści klasyczni 

„d ąŜyli do wykrycia sił określających tempo wzrostu gospodarczego. Podobnie jak ci, którzy 

badają gospodarki mniej rozwinięte obecnej doby, klasycy mieli znacznie szersze pole 

odniesienia niŜ nowocześni makroekonomiści. Interesowali się, bowiem nie tylko siłami 

ekonomicznymi, które decydowały o wzroście, ale równieŜ czynnikami kulturowymi, 

politycznymi, socjologicznymi i historycznymi.” (H. Landreth, D.C. Colander, 2005, s. 83) 

 Potrzeba spojrzenia na gospodarkę przez pryzmat czynników społecznych przyczyniła 

się do zainteresowania ekonomistów teorią „kapitału społecznego” (ang. social capital). 

Określeniem tym po raz pierwszy posłuŜył się amerykański reformator społeczny 

L.J. Hanifan (1916, 1920) w rozwaŜaniach nad centrami wiejskich społeczności szkolnych 
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(ang. rural school community centers). UŜył tego terminu do uzasadnienia, dlaczego 

zaangaŜowanie społeczności lokalnej jest istotne dla rozwoju szkół.  

W naukach socjologicznych i ekonomicznych dopiero w drugiej połowie XX wieku 

zaczęto kwestionować (m.in. G. Loury, 1977; P. Bourdieu, 1986; J.S. Coleman, 1988; 

R.D. Putnam, 1993, 2000; F. Fukuyama, 1995), przyjętą w ekonomii głównego nurtu, 

typologię form kapitału, „gdyŜ pomijany jest [w niej – M.P.] sposób, w jaki dochodzi do 

interakcji pomiędzy podmiotami ekonomicznymi” (A. Gabryjelska-Basiuk, P. Gadomski, 

2006, s. 131). J.S. Coleman podkreślał, wbrew powszechnemu wówczas przekonaniu 

ekonomistów, Ŝe społeczeństwo nie jest zbiorem niezaleŜnych jednostek, odrębnie dąŜących 

do osiągnięcia indywidualnych celów. UwaŜał, za iluzoryczne pojmowanie funkcjonowania 

systemu społecznego, jako czystej kombinacji niezaleŜnych jednostkowych działań. „Fikcją 

jest model społeczny zawarty w ekonomicznej teorii doskonałej konkurencji rynkowej(...)” 

(J.S. Coleman, 1990, s. 300-301). Przytoczona teza znajduje potwierdzenie w myśli F. 

Fukuyamy, zgodnie, z którą fundamentalny, dla ekonomii w ujęciu neoklasycznym, ”model 

racjonalnego, egoistycznego zachowania jednostki sprawdza się w około osiemdziesięciu 

procentach przypadków” (F. Fukuyama, 1997, s. 24). Na aspekt społeczny ekonomii zwraca 

teŜ uwagę Z. Sadowski (2000, s. 11).  

 J.S. Colemana (1988, 1990) uŜył pojęcie kapitał społeczny, by nazwać zdolności ludzi 

do łączenia się w grupy dla osiągnięcia wspólnego celu. Idea ta wywodzi się z załoŜenia, iŜ 

kapitał, oprócz ziemi, fabryk i maszyn, stanowią teŜ wiedza i umiejętności człowieka, które 

składają się na kapitał ludzki2. Natomiast dodatkowy potencjał ekonomiczny ludzi tkwi w 

zdolności do współdziałania i grupowego osiągania celów.  

Badania z zakresu teorii gier potwierdzają, Ŝe często najlepszym rozwiązaniem dla 

graczy jest kooperacja. P.D. Straffin (2001) podkreśla, Ŝe wiele sytuacji społecznych ma 

strukturę analogiczną do Dylematu Więźnia. Weźmy na przykład dwa konkurujące sklepy, 

które obniŜają ceny chcąc przyciągnąć klienta. JeŜeli oba sklepy obniŜą ceny, kaŜdy z 

właścicieli straci marŜę, a Ŝaden nie zyska klientów. Znane są teŜ inne społeczne rodzaje 

dylematów opartych na podobnej zasadzie (patrz. P. Więckowski, 2007). 0) G. Hardin3 

opisuje sytuacje społeczne (ang. Tragedy of Commons), w których gracze kierując się 

własnym, doraźnym interesem naraŜają wspólne dobro, a w efekcie i swoje własne. Jednym z 

przykładów jest wyborca, który nie idzie do urny w przekonaniu, Ŝe jeden głos nie moŜe mieć 

wpływu na wyniki (jednocześnie moŜe zaoszczędzić trochę czasu). W efekcie zostaje 
                                                 
  2  Koncepcję kapitału ludzkiego od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulenia rozwijał Gary S. Becker.  
  3  G. Hardin (1968), Tragedy of the Commons, “Science” December Vol. 162, [za:] P. Więckowski (2007, s. 
270). 
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wybrany kandydat popierany przez mniejszość, a zatem większość (jak i ten wyborca) jest 

niezadowolona. 

Kapitał społeczny moŜe być kluczem do wyjaśnienia zróŜnicowania, pod względem 

rozwoju gospodarczego, obszarów podobnie wyposaŜonych w kapitał naturalny, fizyczny i 

ludzki. Pojęcie to, w ogólności, dotyczy spoistości relacji międzyludzkich, na które wpływa 

między innymi system polityczny kraju. R.D. Putnam (1995) wskazywał na związek kapitału 

społecznego z rozwojem demokracji w badaniach nad działaniem samorządów regionalnych 

we Włoszech.  

W Polsce dopiero po transformacji ustroju (po 1998 roku) moŜemy obserwować 

działanie systemu demokratycznego. Dostarcza on nowych informacji na temat aktywności 

społecznej, między innymi frekwencja w demokratycznych wyborach, rzeczywiste informacje 

o stopie bezrobocia, czy przestępczości. Dane te mogą posłuŜyć do aproksymowania kapitału 

społecznego.  

Niestety podstawowym problemem badawczym jest brak ścisłego zdefiniowania 

pojęcia kapitału społecznego. Wynika to z rozbieŜności w teorii oraz wielowątkowości 

aspektów, w których kapitał społeczny jest rozpatrywany. WciąŜ otwarte pozostaje pytanie, 

jakie aspekty interakcji pomiędzy ludźmi naleŜy badać i które typy interakcji budują kapitał 

społeczny, a które nie. Stąd, między innymi, wynikają teŜ trudności z kwantyfikacją oraz 

doborem zmiennych reprezentujących kapitał społeczny.  

W pierwszej części opracowania przedstawimy cele i hipotezy badawcze. W drugiej 

omówimy problem pomiaru kapitału społecznego. Następnie opiszemy krótko teorię wzrostu 

gospodarczego z rozszerzeniem o czynniki pozaekonomiczne, która będzie punktem wyjścia 

do badań empirycznych. W czwartej części przedstawimy metodologię oraz wyniki badań 

empirycznych. Zakończymy podsumowaniem i sugestiami, co do przyszłych kierunków 

badań.  
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1.  Cele i hipotezy badawcze 
 
  

Podstawowym celem prezentowanego opracowania będzie poszukiwanie „poza- 

ekonomicznych”, społecznych czynników mogących stymulować wzrost gospodarczy. 

Badania przeprowadzimy na danych przekrojowo-czasowych dla Polski, w przekroju 

wojewódzkim na przestrzeni lat 1998-2006. Analizie poddamy produkcyjne działanie więzi 

społecznych. Przedmiotem badań będzię kapitał społeczny i jego oddziaływanie na wzrost 

gospodarczy Polski. RozwaŜony zostanie problem doboru zmiennych mogących 

aproksymować wielkość kapitału społecznego. W literaturze tematu podkreśla się, Ŝe kapitał 

społeczny naleŜy rozumieć wielowymiarowo. Zatem zmienne reprezentujące w naszych 

badaniach kapitał społeczny (frekwencja wyborcza, stopa krwiodawstwa oraz stopa 

przestępczości) odzwierciedlają jego róŜne aspekty, natomiast ich dobór podyktowany był w 

znacznym stopniu dostępnością danych statystycznych w przekroju terytorialnym. Ponadto na 

podstawie analizy danych statystycznych oraz wyników empirycznych przeprowadzona 

zostanie dyskusja zróŜnicowania regionalnego Polski ze względu na poziom kapitału 

społecznego oraz podjęliśmy próbę weryfikacji konergencyjnego/dywergencyjnego działania 

kapitału społecznego.  

 
 
 Biorąc pod uwagę powyŜsze cele rozprawy sformułowana została główna hipoteza 

badawcza: 

Kapitał społeczny jest czynnikiem społecznym wpływającym dodatnio na 

dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. 

oraz hipotezy szczegółowe: 

H1. Kapitał społeczny moŜe być aproksymowany przez frekwencję wyborczą oraz 

stopę krwiodawstwa. Czynniki te wpływają pozytywnie na wzrost gospodarczy w 

Polsce.  

H2. Wzrost stopy przestępczości spowalnia wzrost gospodarczy w Polsce. 

H3. Województwa w Polsce istotnie róŜnią się pod względem wielkości kapitału 

społecznego.  

H4. Kapitał społeczny jest źródłem dywergencji rozwoju gospodarczego pomiędzy 

województwami w Polsce. 
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3.  Dobór zmiennych reprezentujących kapitał społeczny  
 
 

Otrzymanie jednej „prawdziwej” miary kapitału społecznego jest z kilku powodów  

prawdopodobnie nie moŜliwe, a nawet niewskazane. Po pierwsze, najpełniejsze definicje 

kapitału społecznego są wielowymiarowe (multidimensional), zawierają róŜne zasięgi i skale 

obserwacji. Po drugie, problematyczne moŜe być zmierzenie (a nawet dokładne określenie) 

własności koncepcji, takich jak „społeczność”, „sieć powiązań” czy „organizacja”. Po trzecie, 

mało długoterminowych sondaŜy było zaplanowanych na potrzeby mierzenia kapitału 

społecznego, co oznacza konieczność kompilowania indeksów z szeregów aproksymowanych 

składników, takich jak miary zaufania do rządu, tendencji wyborczych, członkostwa w 

organizacjach obywatelskich, średnia ilość godzin spędzonych na wolontariacie. 

R.D. Putnam utoŜsamia kapitał społeczny z poziomem zaufania oraz zaangaŜowania 

społecznego w obrębie danej grupy4. Podobnie, S. Knack i P. Keefer (1997) proponują uŜycie 

wskaźników kapitału społecznego odpowiadających zaufaniu oraz normom społecznym. 

Natomiast L. Guiso, P. Sapienza i L. Zingales (2004) posłuŜyli się frekwencją wyborczą i 

liczbą krwiodawców do ilościowego przedstawienia kapitału społecznego.  

 

Dobór zmiennych aproksymujących kapitał społeczny podyktowany jest w duŜej 

mierze dostępnością danych statystycznych dla Polski w podziale na województwa. 

Odwołując się do indeksu kapitału społecznego skonstruowanego przez R.D Putnama (2000) 

moŜna dokonać następujących identyfikacji interesujących nas zmiennych: 

• Frekwencja - Miara stopnia zaangaŜowania obywateli w Ŝycie społeczne 

• Krwiodawstwo – Miara stopnia społecznej bezinteresowności ludzi5 

• Przestępczość – Miara społecznego zaufania6. 

Natomiast kierując się analizą Ch. Grootaerta i T. van Bastelaera (2002) moŜna 

sklasyfikować frekwencję wyborczą, jako kategorią rządowego/administracyjnego kapitału 

społecznego, a przestępczość i krwiodawstwo, jako obywatelski kapitał społeczny7. 

                                                 
4  Na podstawie danych sondaŜowych dla Stanów Zjednoczonych stworzył czternastoelementowy indeks 
kapitału społecznego (Comprehesive Social Capital Index), w którym pogrupował wskaźniki na pięć kategorii 
mierników: stopnia zorganizowania Ŝycia społecznego, stopnia zaangaŜowania obywateli w Ŝycie publiczne, 
stopienia społecznej bezinteresowności ludzi, siły nieformalnych związków społecznych oraz społecznego 
zaufania. WskaŜnik zaufania miał najwyŜszą (95%) korelację z całym indeksem.  
5  W Polsce od 1958 honorowi krwiodawcy stanowią 99% wszystkich krwiodawców, a kaŜde dobrowolne 
oddanie krwi traktowane jest jako honorowe (www.mz.gov.pl).  
6  Miara ta odpowiada m. in. odsetkowi ludzi, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem: „Większość ludzi jest 
uczciwa”  (S. Knack i P. Keefer, 1997). A zatem powinna być ujemnie skorelowana z przestępczością. 
7  Typologię mierników kapitału społecznego szerzej opisaliśmy w rozdziale trzecim, patrz punkt 3.3. Por. 
równieŜ R. Hjerppe (2003). 
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Frekwencja wyborcza – problem wyborów róŜnego typu 

 

Niestety dane dotyczące frekwencji wyborczej nie są jednorodne w czasie. W szeregu 

czasowym znajdują się informacje o wyborach róŜnego typu, a dany rodzaj wyborów 

powtarza się w odstępach czterech bądź pięciu lat. Zatem istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe 

zróŜnicowanie w latach frekwencji w Polsce (rys. 3.2) moŜe odzwierciedlać m.in. róŜny 

stopień zainteresowania wyborami danego typu, a nie tylko zmianę poziomu kapitału 

społecznego. RóŜnice w „popularności” wyborów mogą wynikać z ich róŜnej „medialności”, 

czy ilości nazwisk na listach do głosowania (kwestia łatwiejszego wyboru przy mniejszej 

liczbie kandydatów, np. w wyborach prezydenckich).   

 Zanim przejdziemy do prezentacji wyników, chcielibyśmy przedstawić problem 

niejednorodności w czasie danych dotyczących frekwencji wyborczej na przestrzeni lat 1998-

2005. W tablicy 3.1 wymieniliśmy rodzaje wyborów i rok ich przeprowadzenia. W latach 

1999, 2004 nie zostały przeprowadzone w Polsce Ŝadne wybory. Natomiast w 2005 roku 

głosowaliśmy dwukrotnie: we wrześniu odbyły się wybory parlamentarne (25.09), a w 

październiku prezydenckie (I tura 09.10 i II tura 23.10). 1. maja 2004 roku Polska została 

państwem członkowskim Unii Europejskiej. Decyzja o przystąpieniu do Unii została poparta 

przez społeczeństwo w referendum przeprowadzonym rok wcześniej.  

Kilku słów wyjaśnienia wymaga kwestia wyborów samorządowych (lata 1998, 2002). 

Na wybory samorządowe składają się:  

a) wybory do sejmików wojewódzkich,  

b) wybory do rad powiatów,  

c) wybory do rad gmin,   

d) wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

Poszczególne województwa róŜnią się liczbą powiatów, gmin oraz ośrodków 

miejskich. Oznacza to, Ŝe róŜnice w frekwencji w wyborach samorządowych pomiędzy 

województwami mogą wynikać z podziału administracyjnego oraz stopnia urbanizacji danego 

województwa. W zaleŜności od miejsca zamieszkania wyborcy otrzymywali inne zestawy 

kart do głosowania, natomiast wspólnym elementem było oddanie głosu na radnych do 

sejmików wojewódzkich. Zatem wybory samorządowe będziemy utoŜsamiali z wyborami do 

sejmików wojewódzkich, jako najbardziej miarodajnie odzwierciedlające zróŜnicowanie 

frekwencji pomiędzy województwami.  
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Tablica 3.1. 

 
 

Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1998-2005  

1998    – wybory samorządowe (wybory do sejmików wojewódzkich) 

1999    – brak wyborów  

2000    – wybory prezydenckie 

2001 – wybory parlamentarne (średnia z wyborów do sejmu i senatu) 

2002    – wybory samorządowe (wybory do sejmików wojewódzkich) 

2003 – referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

2004   – brak wyborów  

2005   – wybory prezydenckie (średnia z I i II tury wyborów) 

2005   – wybory parlamentarne (średnia z wyborów do sejmu i senatu) 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Rys. 3.2.    Frekwencja w skali kraju 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl . 
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4. Rozszerzony model wzrostu 

 

Pojęcie wzrostu gospodarczego wiąŜe się głównie analizą wzrostu produkcji w skali 

całej gospodarki w krótkim i długim okresie. Do pomiaru wzrostu gospodarczego najczęściej 

stosuje się tempo wzrostu realnego PKB per capita lub wydajności pracy 

Problematyka związana ze wzrostem gospodarczym sięga początków współczesnej 

ekonomii, a zatem takich ekonomistów, jak np.: A. Smith, T. Malthus, D. Ricardo, K. Marks, 

A. Marshall, R. Harrod czy J. Schumpeter (Patrz: T. Tokarski, 2001, s. 11). Natomiast 

„pierwsze sformalizowane modele wzrostu gospodarczego powstały dopiero w wieku 

dwudziestym. Zaliczyć do nich naleŜy przede wszystkim model amerykańskiego matematyka F. 

Ramseya z 1928r. (...) oraz model radzieckiego ekonomisty G. A. Feldmana z lat 1927 i 

1928” (T. Tokarski, 2001, s. 11). Od tego czasu doczekaliśmy się wielu teorii wzrostu 

gospodarczego. Od modeli R. F. Harroda, E. D. Domara czy N. Kaldora powstałych na 

gruncie teorii keynesistowskiej, neoklasyczne modele R. M. Solowa, E. S. Phelpsa, K. Shella 

i N. G. Mankiewa-D. Romera-D. N. Weila, poprzez modele związane ze szkołą cyklu 

koniunkturalnego (lata osiemdziesiąte XX wieku), aŜ do modeli wzrostu endogenicznego 

m.in. R. Lucasa z 1988 roku i D. Romera z 1986 i 1990 roku.  

 

 Punktem wyjścia do badania wzrostu gospodarczego jest dla nas model Solowa. W 

praktyce na potrzeby badania wzrostu gospodarczego mierzonego dynamiką PKB wprowadza 

się następującą modyfikację funkcji produkcji8 (zaznaczamy jawnie subskrypt czasu, gdyŜ w 

kolejnym kroku przedstawimy model przekrojowo-czasowy, który będzie stanowił podstawę 

opracowań empirycznych):  

 

               )]/)[()1( 1 ttttt YKKLAY −

•••
−+−+= αα .                                                    (4.1) 

 

 Zakładając, Ŝe przyrost środków trwałych moŜna wyrazić przez inwestycje brutto9: 

bruttott IKKK ≅−≡∆ −1   (przy załoŜeniu powyŜszym pomija się amortyzację10) otrzymujemy 

zaleŜność: 

 

                                                 
8 Taką modyfikację moŜna znaleźć m.in. w pracach: B. Liberda, R. Rogut, T. Tokarski (2002) oraz  
J.J. Sztaudynger, 2005,  s. 15. 
9  W ten sposób eliminujemy teŜ problem oceny poziomu środków trwałych w cenach stałych. 
10  Uzasadnienie moŜna moŜna znaleźć w podręczniku pod red. R. Milewskiego (1998, s. 343-344). 
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              )]/[()1( tttt YILAY αα +−+=
•••

.                                                                     (4.2) 

 

W powyŜszym równaniu wzrost zaleŜy od stopy inwestycji ( ttt YIi /≡ ) oraz tempa wzrostu 

zatrudnienia. Nie wymaga on załoŜenia, Ŝe czynniki produkcji muszą być w pełni 

wykorzystane. 

 Korzystając z załoŜenia o stałych efektach skali (funkcja jednorodna stopnia 

pierwszego) moŜemy równanie wzrostu zastąpić funkcją wydajności pracy. Dodatkowo 

pamiętając, Ŝe w praktyce, w modelach wzrostu endogenicznego jako zmienną objaśniającą 

stosuje się stopę inwestycji (skutkuje ona trwałym podwyŜszeniem tempa wzrostu 

gospodarczego), uzyskujemy następującą specyfikację (patrz: P. Baranowski, 2008): 

                             tt
t

t i
L

Y
εαα ++=








•

10                                                                          (4.3) 

gdzie: 

 

•










t

t

L

Y
 -  tempo wzrostu wydajności pracy (przybliŜane w modelu przez przyrost 

logarytmu naturalnego), kropka nad zmienną oznacza stopę wzrostu, 

  tY     - produkcja (PKB) w cenach stałych, 

  ti  - stopa inwestycji (w modelu będą występowały opóźnienia tej zmiennej), 

    tL  -  liczba pracujących. 

 Równanie postaci (4.3) posłuŜy do konstrukcji modelu, w którym jedną ze zmiennych 

egzogenicznych będzie kapitał społeczny. Weryfikacja empiryczna będzie się opierała na 

danych przekrojowo-czasowych (zmienne będą indeksowane podwójnym subskryptem i, t). 

Ogólna postać modelu rozszerzonego o kapitał społeczny jest następująca:  

 

                 tititi
ti

ti
i

L

Y
,,21,10

,

, εααα +++=













−

•

X                          (4.4) 

gdzie: 

      tiY,      –  produkcja (PKB) w cenach stałych, 

      1, −tii  –  stopa inwestycji opóźniona o jeden okres (rok) w %, 



 10  

        tiL ,    –  liczba pracujących, 

       ti ,X  – zmienna reprezentująca kapitał społeczny, przy czym zmienna ti ,X będzie   

alternatywnie przyjmowała wartości: titi wX ,, ≡   lub titi blX ,, ≡    lub   titi crX ,,

•
≡ , 

gdzie: 

    tiw ,   - frekwencja wyborcza, 

  tibl ,  - stopa krwiodawstwa,            

  ticr , - stopa przestępczości,  

  jα     - parametry strukturalne, =j 0,1,2,3, 

      i , t  - subskrypt oznaczający zmienne przekrojowo-czasowe, gdzie i określa dane 

województwo ( 16,...,1=i ) , a  t rok ( 2006,...,1998=t ), 

            kropka nad zmienną oznacza stopę wzrostu (przybliŜaną w modelu przez przyrost 

logarytmu). 

 

 Bezpośrednio do modelu wzrostu kapitał społeczny wyraŜony poprzez wskaźnik 

zaufania został wprowadzone przez P.J. Zaka i S. Knacka (2001). Zakładali, Ŝe zaufanie moŜe 

wpływać na wzrost gospodarczy poprzez wzrost inwestycji, bezpośrednio lub pośrednio 

zwiększać poprzez egalitarną dystrybucję dochodów, a zmniejszać poprzez dyskryminację 

czy „pułapkę ubóstwa”11.  

 Rozpatrując zagadnienie kapitału społecznego w kontekście wzrostu gospodarczego 

pojawia się problem, jak traktować kapitał społeczny, jako zasób czy strumień. W 

konsekwencji dotykamy zagadnienia długo- i krótkookresowego oddziaływania tego kapitału 

na wzrost. Dotychczasowe badania dotyczące kapitału społecznego nie dają jednoznacznej 

odpowiedzi. We wspominanych pracach R.D. Putnam (1995, 2000) badając rozwój 

demokracji we Włoszech traktuje kapitał społeczny jako pewną quasi stałą cechę społeczności 

wynikającą z tradycji, a zatem nie podlegającą szybkim zmianom (w związku z tym trudno by 

mówić o dynamice kapitału społecznego w krótkim okresie, powiedzmy kilku lat). Natomiast 

analizując zmiany społeczno-ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych autor „Bowling Along” 

wskazuje na rozpad więzi społecznych dokonujących się w przeciągu ostatniej dekady XX 

wieku. 

                                                 
11 „Pułapka ta polega na tym, Ŝe ubogie społeczeństwa cechuje niski poziom zaufania, który [dodatkowo - M.P.] 
zwalnia wzrost gospodarczy i utrudnia wydobycie się z ubóstwa” (J.J. Sztaudyngera, 2005, s. 72-73). 
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 Spróbujemy ten dylemat wyjaśnić w następujący sposób: nastroje społeczne mogą być 

wahliwe (zmienne), natomiast długo utrzymujący się nastrój w społeczeństwie moŜe 

doprowadzić do zmiany poziomu kapitału społecznego (z nastrojów społecznych moŜe się 

wyłonić pewien kapitał). I tak akcja społeczna prowadzona przez Jerzego Owsiaka, jaką jest 

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” spotyka się z entuzjazmem społecznym, który jest 

jednak chwilowy. Dobrowolne oddawanie krwi moŜe teŜ być odzewem na akcje (reklamy) 

społeczne, natomiast systematyczny wzrost liczby dobrowolnych krwiodawców  

odzwierciedla zwiększenie „odpowiedzialności społecznej” za Ŝycie innych – większy kapitał 

społeczny. Z kolei na wyniki głosowania podczas wyborów (w systemie demokratycznym) 

wpływają nastroje polityczne, ale mówiąc o frekwencji wyborczej (liczbie głosujących) 

odnosimy się do podstaw demokracji i poczucia obowiązku obywatelskiego (świadomość 

wyborcy, Ŝe ma wpływ na funkcjonowanie państwa).  

 Jak na nastroje i relacje społeczne oddziałuje wzrost przestępczości? Najczęściej nie 

mamy świadomości jaka liczba przestępstw została popełniona w danym roku. Dochodzą nas 

jednak statystyki dotyczące wzrostu bądź spadku przestępczości. Zatem nabieramy pewnego 

przekonania odnośnie zmiany poziomu bezpieczeństwa. JeŜeli w społeczeństwie utrzymuje 

się poczucie wzrostu przestępczości przekłada się ona na poczucie wzrostu zagroŜenia oraz 

niepewności, które prowadzą do zmniejszenia zaufania w stosunku do obcych, a w 

konsekwencji do osłabienia relacki społecznych i zmniejszenia kapitału społecznego. 

 
 
 
 
5.  Badania empiryczne 
 
 
5.1. Dane źródłowe 

 
 Badania empiryczne oparto o próbę przekrojowo-czasową obejmującą lata 1998-

200612 w przekroju 16 województw, zgodnie a podziałem administracyjnym Polski 

wprowadzonym 1 stycznia 1999 roku. Źródłem danych są Roczniki Statystyczne 

Województw, Roczniki Statystyczne, strony internetowe: Głównego Urzędu Statystycznego 

GUS (www.stat.gov.pl) oraz Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl). 

 

                                                 
 12  Próba kończy się na 2006 roku, poniewaŜ dane dotyczące PKB w przekroju województw publikowane są z  
dwuletnim opóźnieniem (koniec października). 
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Do badania uŜyto następujących szeregów (dane prezentujemy w Załączniku A)13:   

      

•















ti

ti

L

Y

,

,
 - tempo wzrostu wydajności pracy, ułamek dziesiętny, 

        tiY,     -  Produktu Krajowego Brutto, PKB w cenach stałych z 1998 roku, w mln zł, 

   tii ,  - stopa inwestycji w kapitał rzeczowy (udział inwestycji w kapitał rzeczowy w 

cenach bieŜących w PKB w cenach bieŜących), ułamek dziesiętny, 

  tiL ,  -  wielkość zatrudnienia (liczba pracujących),  

  tiw ,  - frekwencja wyborcza14, (liczba głosujących w stosunku do liczby uprawnionych do 

głosowania), w %, 

  tibl ,  - stopa krwiodawstwa (liczba krwiodawców przypadających na 100 mieszkańców w 

danym województwie i roku), ułamek dziesiętny, 

 tibl ,

•
 - dynamika stopy krwiodawstwa, ułamek dziesiętny, 

 ticr ,

•
- dynamika stopy przestępczości (stopa przestępczości liczona, jako liczba 

przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych 

przypadających na 100 mieszkańców w roku ubiegłym w danym województwie), ułamek 

dziesiętny. 

 

 Dostępne dane źródłowe dotyczące: PKB w cenach bieŜących15, nakładów 

inwestycyjnych w kapitał rzeczowy w cenach bieŜących, liczby pracujących, liczeby ludności 

oraz liczby przestępstw obejmowały w przekroju wojewódzkim lata 1998-2006. Natomiast 

dane odnośnie liczby krwiodawców obejmowały lata 1999-2006, a w przypadku frekwencji 

wyborczej lata 1998, 2000-2003 oraz 2005 

   

 
 
 
 
                                                 
  13  Tempa wzrostu zmiennych są aproksymowane przyrostem logarytmu naturalnego, ich wielkość 
przedstawiana jest w postaci ułamka dziesiętnego. 

  14    Dodatkowo wprowadzimy oznaczenia: parl
tiw ,  - w 2005 roku frekwencja w wyborach parlamentarnych, 

                                                                                        prez
tiw ,  - w 2005 roku frekwencja w wyborach prezydenckich. 

 
  15  Dane odnośnie deflatora PKB nie są dostępne w podziale na województwa, zatem dla wszystkich 
województw w danym roku uŜyliśmy cen PKB dla Polski. 
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5.2. Kapitał społeczny w podziale na województwa 
 
 Zanim przejdziemy do estymacji, przeanalizujemy jak kształtuje się rozkład 

terytorialny natęŜenia wielkości poszczególnych indykatorów kapitału społecznego. Analizę 

przeprowadzimy na danych statystycznych obejmujących lata 1998-2005, tak by moŜna było 

porównywać wielkości kapitału społecznego aproksymowanego róŜnymi zmiennymi (w 2006 

nie było Ŝadnych wyborów). KaŜdą zmienną uśrednimy po czasie, a następnie będziemy 

rozpatrywali jej rozkład w podziale na województwa. Badaniu poddamy: frekwencję 

wyborczą, krwiodawstwo oraz przestępczość. Interesuje nas, czy róŜne kategorie kapitału 

społecznego maja podobne rozkłady terytorialne dla Polski? Czy województwo, dla którego 

rządowy kapitał społeczny (reprezentowany przez frekwencję) jest duŜy charakteryzuje się 

teŜ wysokim poziomem kapitały obywatelskiego – zaufania (tzn. duŜą stopą krwiodawstwa i 

małą dynamika przestępczości)? Czy zatem, moŜna by mówić o rozkładzie „całościowego” 

kapitału społecznego? 

   W celu próby porównania zasobności województw w kapitał społeczny posłuŜymy się 

wykresem znormalizowanych odchyleń od średniej16 (rys. 5.1) dla kaŜdej cechy (w układzie 

wojewódzkim). PoniewaŜ chcemy, Ŝeby połoŜenie słupków na wykresie odzwierciedlało 

wielkość oraz znak odchylenia od średniej, dla kaŜdego typu kapitału społecznego, 

odchylenia dla przestępczości zaznaczyliśmy z przeciwnym znakiem. Większemu kapitałowi 

społecznemu odpowiada mniejsza dynamika stopy przestępczości, zatem pozytywne dla nas 

odchylenia ujemne zaznaczyliśmy jako dodatnie (vice versa niepoŜądane dodatnie, jako 

ujemne). 

 Wyniki analizy danych statystycznych w układzie województw na przestrzeni lat 

1998-2005 (rys. 5.1): 

• NajwyŜszym średnim wskaźnikiem frekwencji mogą się legitymować województwa: 

wielkopolskie  (ponad 1,5 odchylenia standardowego), pomorskie (ok. 1,2 odchylenia 

standardowego) oraz małopolskie i podkarpackie (ok. 1,17 odchylenia standardowego), 

natomiast najniŜszą frekwencję odnotowano w województwie opolskim (ponad 2 

odchylenia standardowe niŜsza od średniej). 

• Średnio najwyŜszą stopą krwiodawstwa charakteryzowały się (w latach 1999-2005) 

województwa wielkopolskie, pomorskie i zachodnio-pomorskie. Dla Wielkopolski  

stopa krwiodawstwa przewyŜszała średnią o ponad dwa odchylenia standardowe. 

Natomiast najmniejsza ilość krwiodawców w stosunku do ludności była w  

                                                 
16  WyraŜonych w odchyleniach standardowych.  
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Rys. 5.1. Przeciętne (na przestrzeni lat 1998-2005) odchylenie od średniej poszczególnych     

kategorii kapitału społecznego w podziale na województwa17  
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Frekwencja Krwiodawstwo Dynamika przestępczości

 

      Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS i PKW.   

 

województwie podkarpackim i opolskim. Rozpiętość średniej stopy krwiodawstwa 

pomiędzy województwami sięgała do 0,6 krwiodawców na 100 mieszkańców. 

• Największy wzrost stopy przestępczości, a zatem najniŜszy kapitał społeczny,  wystąpił 

w województwach: śląskim, wielkopolskim, małopolskim, podkarpackim oraz 

opolskim. NajniŜszym tempem wzrostu przestępczości odznaczały się województwa: 

podlaskie, zachodnio-pomorskie i lubuskie, przy czym w podlaskim w badanym 

okresie dynamika przestępczości zmalała. 

• Województwem o najwyŜszym kapitale społecznym jest województwo pomorskie. 

• NajniŜszy kapitał społeczny jest w województwach: łódzkim, opolskim, śląskim i 

świętokrzyskim.  

PowyŜsze wyniki potwierdzają, zróŜnicowanie województw ze względu na wielkość 

kapitału społecznego. Przy czym w województwach zasobnych w kapitał społeczny jego 

wielkość jest nawet 2-3 krotne razy większa niŜ w województwach o najniŜszym poziomie 

                                                 
17  Wielkość odchylenia podana jest w jednostkach odchylenia standardowego. Przeciwne wartości odchyleń dla 

dynamiki przestępczości (odchylenia poniŜej średnie - ujemne - zaznaczone są w górnej części wykresu). 
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kapitału społecznego. Zatem potwierdzona została trzecia hipoteza szczegółowa H3 

stawiana na wstępie. 

 
 
5.3.   Metody estymacji 

 

 Do estymacji modeli zastosowaliśmy estymator UMNK dla danych 

panelowych (panel EGLS – estimated generalized least squares), przy czym wagi zostały 

dobrane zgodnie z metodę regresji pozornie niezaleŜnych (period SUR – seemingly unrelated 

regression), tak by skorygować heteroskedastyczność składników losowych oraz przestrzenną 

korelację obserwacji (pomiędzy róŜnymi jednostkami przekrojowymi). Odpowiednio do 

wyboru wag zostaną skorygowane teŜ błędy standardowe (white period method). Wagi są 

stałe dla poszczególnych lat. Uwzględnimy teŜ dekompozycję wyrazu wolnego (period fixed 

effects).  

Zanim przejdziemy do estymacji zapiszmy ogólną postać modelu z efektami 

ustalonymi ( fixed effects model): 

 

                                                  titititiy ,,, εγαµ ++++= βx
,
                                      (5.2)   

gdzie tiy ,  jest zmienną zaleŜną, ti ,x  jest k-elementowym wektorem regresorów18 dla i = 1,..., 

N jednostek przekrojowych obserwowanych dla szeregu czasowego o długości t = 1,... ,T, 

przy załoŜeniu, Ŝe składnik losowy ),0(~ 2
, σε INti

19. Parametr µ  reprezentuje wspólną dla 

całego modelu stałą, podczas gdy parametry iα  oraz tγ  określają czynniki specyficzne dla 

danej grupy bądź okresu (efekty przestrzenne lub czasowe). Modelowanie efektów czasowych 

(period fixed effects) będzie polegało na zróŜnicowaniu wyrazu wolnego pomiędzy latami.   

Zastosowanie powyŜszego modelowania jest uzasadnione, gdy w próbie liczba 

obiektów jest większa od liczby okresów (N>T), ze względu na mniejszą stratę stopni 

swobody (patrz. W. Green, 2003). Ten argument (ze względu na stronę techniczną) 

przemawia za zastosowaniem tego typu modelowania do naszych badań. Dysponujemy 

panelowymi, w których liczba województw jest większa od liczby lat. Wybór metody regresji 

pozornie niezaleŜnych dla poszczególnych lat jest podyktowany nieporównywalnością w 

czasie danych dotyczących frekwencji wyborczej. Dodatkowo pozwoli wyeliminować 

                                                 
18  Dla przejrzystości zapisu przyjmujemy jedną zmienną endogeniczną tix , .  
19  Symbolem ),0( 2σIN  oznaczamy niezaleŜne rozkłady normalne z wartością oczekiwaną równą zero i 

jednakową wariancją 2σ . 
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nieobjaśnioną przez model zmienność w czasie wynikającą z postępu technicznego oraz 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. UŜycie estymatora zewnątrz-

grupowego  (period fixed effects) pozwoli zaobserwować róŜnice we wpływie kapitału 

społecznego na wzrost gospodarczy pomiędzy województwami, co szczególnie interesuje nas 

od strony ekonomicznej. 

 

 
5.4.  Wyniki estymacji     

 
 W pierwszej kolejności przedstawimy wyniki estymacji modelu opartego na równaniu 

(4.4), w którym wzrost gospodarczy wyraŜony został poprzez dynamikę funkcji wydajności 

pracy. Początkowo wprowadziliśmy do modelu osobno kaŜdy z indykatorów kapitału 

społecznego (Tablica 5.3), a dla porównania zaprezentowaliśmy teŜ wynik dla wersji modelu 

bez kapitału społecznego (model 1.0, tablica 5.3). Następnie dynamikę wydajności pracy 

uzaleŜnialiśmy od łącznie wprowadzanych regresorów wyraŜających kapitał społeczny 

(Tablica 5.4).  

 Dało się zauwaŜyć pewne tendencje w wynikach estymacji: efekty grupowe (cross-

section fixed effects) okazały się nieistotne, natomiast efekty czasowe (period fixed effects) 

były istotne wszędzie, poza przypadkiem modelu, w którym kapitał społeczny 

reprezentowany jest wyłącznie przez frekwencję wyborczą (Tablica 5.3, model 1.5).  

 Parametry przy poziomie oraz dynamice stopy krwiodawstwa najczęściej ujemne (co 

jest sprzeczne z analizą teoretyczną) bądź nieistotne, natomiast gdy zmienne te występują 

łącznie w modelu spada ich istotność. MoŜna to zaobserwować porównując modele 1.1 oraz 

1.2 z modelem 1.3 (Tablica 5.3) oraz model 2.2 z modelami 2.3 i 2.4 (Tablica 5.4).   

 Sprawdziliśmy teŜ estymacje dla modeli z efektami losowymi (random effects model) 

– dekompozycją składnika losowego20. Wyniki testu specyfikacji Hausmana nie wskazywały 

na konieczność odrzucenia tej metody, natomiast dawała ona nieistotne oszacowania 

parametrów oraz bardzo niskie dopasowanie ( )10,0;04,02 ∈R 21.    

 W celu potwierdzenia zasadności uŜycia waŜenia (metody period SUR), wszystkie 

przedstawione w tym opracowaniu wersje modeli oszacowaliśmy przy pomocy niewaŜonego 

estymatora MNK i przetestowaliśmy hipotezę o jednorodności wariancji składników 

                                                 
20  Szersze tę metodę modelowania danych panelowych opisują m.in. W. Green (2003, s. 293-296), G.S. 
Maddala (2006, s. 645-648), P. Baranowski (2008, s. 56-57). Metodę równań pozornie niezaleŜnych SUR stosuje 
do wielowównaniowego kompletnego modelu popytu KMP oraz opisuje B. Suchecki (2006, rozdział 7). 
21  Właściwie dopasowanie wskazywane przez R2 jest nieporównywalne pomiędzy metodami fixed effects i 
random effects.  
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losowych. W kaŜdym przypadku wyniki testu Goldfelda-Quandta wskazywały na 

heteroskedastyczność składników losowych.  

Równania 1.1–1.4, 2.1-2.4 oraz 3.1-3.3 (Tablice 5.3 oraz 5.4) zostały oszacowane przy 

pomocy waŜonego estymatora zewnątrz-grupowego (period fixed effects) - wagi stałe w 

obrębie poszczególnych lat. Wybór estymatora uzasadniony jest występowaniem we 

wszystkich modelach efektów grupowych, testowanych  klasycznym testem restrykcji oparty 

na statystyce  Fishera-Snedeckora. Nie daje on podstaw do przyjęcia hipotezy zerowej 

0:0 =tH γ , gdzie 2006,...,1998=t , a zatem nie pozwala ominąć efektów czasowych. 

  

 W punkcie 4 rozwaŜaliśmy teoretycznie kwestię poziomu i dynamiki zmiennych 

odzwierciedlających kapitał społeczny. Wybór dynamiki zmiany dla stopy przestępczości 

oraz poziomu frekwencji wyborczej uzasadniony jest aspektami społecznymi, jakie mają 

reprezentować, a które aproksymują zmiany kapitału społecznego. W przypadku 

krwiodawstwa pytanie czy w modelu wzrostu posłuŜyć się poziomem czy dynamiką jest 

wciąŜ otwarte.  

 W modelu wzrostu zmiana dynamiki zmiennej egzogenicznej przełoŜy się na 

chwilowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, którego konsekwencją będzie wejście 

gospodarki na wyŜej połoŜoną ścieŜkę wzrostu długookresowego. Natomiast zmiana poziomu 

zmiennej egzogenicznej moŜe doprowadzić do trwałego przyspieszenie, a zatem zmiany 

nachylenia długookresowej ścieŜki wzrostu22. Zagadnienie to analizował J.J. Sztaudynger 

(2005, s. 38) w kontekście wpływu poziomu reform na stopę wzrostu produkcji. 

 W przedstawionym poniŜej (tablica 5.3) zestawieniu wyników empirycznie 

weryfikujemy wpływ poziomu i dynamiki zmiany stopy krwiodawstwa na dynamikę 

wydajności pracy. Z modeli 1.1 i 1.2 wynika, Ŝe jako niezaleŜnie implementowane do modelu 

wzrostu poziom jak i dynamika stopy krwiodawstwa dają podobne wartości oszacowań 

parametrów istotne statystycznie. Gdyby zmienne te wyrazić w procentach, przy ustalonej 

stopie inwestycji, zmiana o 10 punktów procentowych stopy krwiodawstwa oznaczałaby stały 

szybszy około 0.18 punktu procentowego rozwój gospodarczy danego województwa, bądź  

dodatkowy (chwilowy) wzrost tempa wydajności pracy o około 0.16 punktu procentowego. 

Łączne działanie tych zmiennych jest słabsze (model 1.3).   

 

 

                                                 
22 Patrz: D. Romera (2000, s. 46-50, 149-151). 
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Tablica 5.3   Wyniki oszacowań indywidualnego wpływu na wzrost gospodarczy  

poszczególnych wskaźników kapitału społecznego. 

Zmienna objaśniana: 

•















ti

ti

L

Y

,

,  

Oszacowania parametrów (statystyka t-Studenta) 

Zakres próby: 16 województw w latach 1998-2006  

Metoda estymacji: 
 

Period fixed effects z wagami UMNK 

Parametr Zmienna 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

0α  w. wolny 
0,023 
(6,61) 

0,006 
(0,58) 

0,024 

(6,23) 
0,018 
(2,94) 

0,027 
(7,44) 

-0,092 
(-9,15) 

1α  1, −tii  
0,099 
(3,77) 

0,095 
(2,93) 

0,107 
(4,14) 

0,0902 
(3,31) 

0,102 
(4,60) 

0,217 
(3,99) 

2α  tibl ,  - 0,018 
(2,18) - 0,0075 

(1,72) - - 

3α  tibl ,

•
 - - 0,016 

(2,39) 
0,0133 
(1,78) - - 

3α  1, −
•

ticr  - - - - -0,033 
(-1,84) - 

3α  
parl
tiw ,

 - - - - - 0,200 
(8,97) 

Liczba obserwacji 128 128 112 112 112 80 

2R  0,43 0,46 0,54 0,54 0,53 0,50 

2R (waŜone) 0,57 0,49 0,64 0,64 0,59 0,58 

Jarque-Bera 
0,19 

(p=0,91) 
0,08 

(p=0,96) 
1,65 

(p=0,44) 
3,63 

(p=0,16) 
0,72 

(p=0,70) 
1,06 

(p=0,59) 

F (efekty czasowe) 
17,70 

(p<0,0001) 
12,38 

(p<0,0001) 
23,54 

(p<0,0001) 
23,56 

(p<0,0001) 
17,29 

(p<0,0001) - 
 

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu EViews 5.1. 

 

• Period fixed effects z wagami – estymator wewnątrzgrupowy waŜonej MNK (stałe wagi 

dla poszczególnych lat), skorygowane błędy standardowe. 

• UMNK - estymator UMNK , stałe wagi dla poszczególnych lat dobrane tak by 

skorygować heteroskedastyczność składników losowych oraz przestrzenną korelację 

obserwacji, skorygowane błędy standardowe. 
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W tablicy 5.3 parametry przy zmiennych są istotne statystycznie, zgodnie ze 

statystyką t-Studenta. Wszystkie modele wykazują normalność reszt na poziomie istotności 

5% (test Jarque-Bera)23. 

 

Interpretacja wyników dla modeli wzrostu z kapitałem społecznym 
 

 Wartości parametrów będziemy interpretowali przy załoŜeniu ceteris paribus. W 

przypadku modeli 1.1 - 1.4 (tablica 5.3), ze względu na uŜycie estymatora zewnątrz-

grupowego, wyniki dotyczą róŜnic przekrojowych. Oznacza to, Ŝe estymowane wartości 

parametrów dostarczają informacji, o ile większego tempa wzrostu spodziewamy się w 

województwach o wyŜszym kapitale społecznym czy wyŜszej stopie inwestycji: 

• w przypadku modeli 1.1-1.4, przy wzroście stopy inwestycji w o 1 punkt procentowy 

spodziewamy się zwiększenia tempa wydajności pracy o około 0,1 punktu 

procentowego w przeciągu kolejnego roku, 

• jeŜeli wzrośnie o jedną osobę, w przeliczenia na 100 mieszkańców, liczba 

krwiodawców24, to naleŜy się spodziewać albo trwałego wzrostu tempa wydajności 

pracy o ok. 1,8 punktu procentowego rocznie (model 1.1), albo chwilowego wzrostu 

tempa wydajności pracy o około 0,016 punktu procentowego (model 1.2), 

• wzrost o 1 punkt procentowy dynamiki stopy przestępczości oznaczał będzie spadek 

tempa wydajności pracy o  0,03 punktu procentowego w kolejnym roku (model 1.4), 

• przy łącznej estymacji poziomu i dynamiki krwiodawstwa wzrost o jedną osobę, w 

przeliczenia na 100 mieszkańców, liczba krwiodawców przełoŜy się na trwały wzrost 

tempa wydajności pracy o ok. 0,01 punktu procentowego rocznie oraz jego dodatkowy 

przyrost o około 0,013 punktu procentowego (model 1.4), 

Do estymacji modeli 1.5 (tablica 5.3) zastosowaliśmy WMNK w wagami dobranymi tak, by 

zmniejszyć niejednorodność wariancji składnika losowego w czasie. Zamieściliśmy wyniki 

modelu o najlepszych własnościach statystycznych, a oto ich interpretacja:    

• wzrost stopy inwestycji w o 1 punkt procentowy w danym roku spowoduje 

zwiększenia tempa wydajności pracy o około 0,2 punktu procentowego w przeciągu 

kolejnego roku, 

• większa o 1 punkt procentowy frekwencja wyborcza przyczyni się do wzrostu tempa 

wydajności pracy o około 0,2 punktu procentowego. 

                                                 
23   Nie zamieszczamy statystyk testu Durbina–Watsona, czy testu mnoŜników Lagrange’a (LM ), gdyŜ są 
nieinterpretowane dla danych panelowych. 
24   De facto oznacza to wzrost o 100%, gdyŜ średnio na 100 osób przypada 1 krwiodawca. 
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Tablica 5.4   Wyniki oszacowań łącznego wpływu na wybranych wskaźników  

                         kapitału społecznego na wzrost gospodarczy. 

Zmienna objaśniana: 

•















ti

ti

L

Y

,

,  

Oszacowania parametrów (statystyka t-Studenta) 

Zakres próby: 16 województw w latach 1998-2006  

Metoda estymacji: 
 

Period fixed effects z wagami UMNK 

Parametr Zmienna 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

0α  w. wolny 
0,021 

(3,30) 
-0,026 
(-1,43) 

-0,017 
(-0,94) 

-0,021 
(-1,19) 

-0,097 
(-10,92) 

1α  1, −tii  
0,0842 
(3,66) 

0,066 
(1,76) 

0,059 
(1,86) 

0,087 
(2,20) 

0,234 
(4,77) 

2α  tibl ,  
0,0070 
(1,54) 

0,010 
(1,43) 

0,016 
(2,86) - - 

3α  tibl ,

•
 

0,0144 
(1,78) 

0,015 
(1,44) - 0,020 

(2,11) 
0,016 
(2,06) 

3α  1, −
•

ticr  
-0,0393 
(-1,75) 

-0,064 
(-2,18) 

-0,054 
(-2,17) 

-0,073 
(-3,17) 

-0,056 
(-2,77) 

3α  
parl
tiw ,

 - 0,097 
(2,18) 

0,068 
(1,70) 

0,105 
(2,85) 

0,210 
(9,19) 

Liczba obserwacji 112 80 80 80 80 

2R  0,55 0,66 0,65 0,65 0,51 

2R (waŜone) 0,66 0,70 0,67 0,70 0,645 

Jarque-Bera 
1,77 

(p=0,42) 
5,01 

(p=0,08) 
4,78 

(p=0,09) 
1,87 

(p=0,39) 
2,11 

(p=0,35) 

F (efekty czasowe) 
20,12 

(p<0,0001) 
9,14 

(p<0,0001) 
9,85 

(p<0,0001) 
8,68 

(p<0,0001) - 
 

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu EViews 5.1. 

 

• Period fixed effects z wagami – estymator wewnątrzgrupowy waŜonej MNK (stałe wagi 

dla poszczególnych lat), skorygowane błędy standardowe. 

• UMNK - estymator UMNK , stałe wagi dla poszczególnych lat dobrane tak by 

skorygować heteroskedastyczność składników losowych oraz przestrzenną korelację 

obserwacji, skorygowane błędy standardowe. 
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Łącznie czy osobno? 

 Pytanie dotyczy sposobu wprowadzania indykatorów kapitału społecznego do modelu 

wzrostu. Czy estymować oddzielnie modele dla poszczególnych wskaźników kapitału 

społecznego (czego wyniki przedstawiliśmy w tablicy 5.3), czy wprowadzać te wskaźniki 

łącznie do jednego modelu? Sprawdziliśmy jak zachowa się model ze wszystkimi trzema 

zmiennymi reprezentującymi kapitał społeczny (tablica 5.4). Parametry okazują się być co do 

wartości dość zbliŜone do wyników uzyskanych dla modeli z tablicy 5.3. Zmiany wartości 

parametrów z uwzględnieniem metody estymacji zamieściliśmy w tablicy 5.5. 

 

Interpretacja wyników dla modeli z kilkoma wskaźnikami kapitału społecznego 

 

 Wartości parametrów będziemy interpretowali przy załoŜeniu ceteris paribus. W 

porównaniu do wyników modeli, w których znajdowały się pojedyncze indykatory kapitału 

społecznego,  nieco zmalały wartości parametrów dla stopy inwestycji:  

• w przypadku modeli 2.1-2.4, przy wzroście stopy inwestycji w o 1 punkt procentowy 

spodziewamy się (średnio) zwiększenia tempa wydajności pracy o około 0,07 punktu 

procentowego w przeciągu kolejnego roku, 

oraz wzrosły dwukrotnie, co do wartości bezwzględnej, dla dynamiki stopy przestępczości: 

• wzrost o 1 punkt procentowy dynami stopy przestępczości oznaczał będzie spadek 

tempa wydajności pracy o ok. 0,06 punktu procentowego w kolejnym roku (modele 

2.3 i 2.4), 

interpretacje pozostałych parametrów są analogiczne, do tych, które prezentowaliśmy dla 

wyników z tablicy 5.3, przy czym jednoczesne wstawienie do modelu poziomu oraz dynamiki 

stopy krwiodawstwa (modele 2.1 i 2.2) powoduje, Ŝe stają się nieistotne statystycznie. 

 Taka, generalnie, niewielka róŜnica w wynikach moŜe mieć swoje źródło w niskiej 

korelacji pomiędzy poszczególnymi czynnikami kapitału społecznego.  

 
W celu odpowiedzi na pytanie, czy lepiej stosować równanie z pojedynczą zmienną 

reprezentującą kapitał społeczny (tablica 5.3), czy aplikować je łącznie (addytywnie) do 

modelu wzrostu (tablica 5.4) posłuŜymy się jedną z metod a priori doboru zmiennych 

objaśniających do modelu – metodę wskaźników pojemności informacji Hellwiga - 

wykorzystującą wartości współczynników korelacji pomiędzy zmiennymi. „Metoda Hellwiga 

polega na wyborze takiej kombinacji zmiennych objaśniających, dla której pojemność 

informacji jest największa. Nośnikiem informacji są wszystkie potencjalne zmienne 

objaśniające” (M. Kośko, M. Osińska (red.), J. Stempińska, 2007, s. 27). Najpierw oblicza się 
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wskaźniki indywidualnej pojemności informacji, a następnie wskaźniki integralnej 

pojemności dla kaŜdej kombinacji – stanowią one kryterium wyboru najlepszej kombinacji 

zmiennych objaśniających. Wybiera się tę kombinację, dla której wskaźniki przybiera 

największą wartość. Dla prezentowanych przez nas modeli współczynnik Hellwiga wskazuje, 

Ŝe największą wartość informacyjną mają kombinacje zmiennych, w których występuje 

frekwencja wyborcza. W tym sensie za najlepsze naleŜy uznać modele 2.3 i 2.4 zamieszczone 

w tablicy 5.4.  

 
 Tablica 5.5   Zastawienie estymowanych w modelu wzrostu wartości parametrów dla   

kapitału społecznego  

Wartość parametru 
estymowanego w osobnych 
równaniach  (tablica 4.9) 

Wartość parametrów 
estymowanych we wspólnym 

równaniu   (tablica 4.10) 

 

Metoda estymacji: 

 
Period fixed 

effects z wagami 
WMNK Period fixed effects 

z wagami 
WMNK 

  tibl ,  0,018 - 0,016 - 

tibl ,

•
 0,016 - 0,020 0,016 

1, −
•

ticr  -0,033 - -0,073; –0,054 –0,054 

parl
tiw ,

 

- 0,200 0,068; 0,105  0,210 
    
Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu Eviews 5.1.    

        

Oznaczenia zmiennych: tibl ,  - stopa krwiodawstwa, 1, −ticr  - stopy przestępczości,                           

parl
tiw ,  - frekwencja wyborcza (w roku 2005 wyniki wyborów parlamentarnych); kropka nad 

zmienną oznacz stopę wzrostu.                            
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5.5.   Dywergujące działanie kapitału społecznego  

 
 Mianem konwergencji określamy tendencję do wyrównywania się poziomów 

wydajności pracy pomiędzy województwami traktowanymi jako „odrębne” układy 

gospodarcze. PosłuŜymy się mechanizmem warunkowej beta-konwergencji, tzn. zaleŜnością 

pomiędzy poziomem a dynamiką wydajności pracy wyraŜoną równaniem: 

                                              ti
kti

kti

ti

ti

L

Y

L

Y
,

,

,

,

, εβ +=













−

−

•

                                           (5.6) 

gdzie:     

              tiY,      –  produkcja (PKB) w cenach stałych, 

  tiL ,    –  liczba pracujących, 

                k      – liczba okresów opóźnienia, przyjmiemy k=1,2. 

JeŜeli współczynnik 0<β  mówimy o konwergencji (wyŜszej wydajności pracy odpowiada 

jej mniejszy wzrost), a w przeciwnym wypadku o dywergencji.  

W naszych badaniach zakładamy, Ŝe poziom rozwoju gospodarczego ma wpływ na 

wielkość kapitału społecznego w danym regionie i  dopiero poprzez kapitał społeczny 

oddziałuje na dynamikę wzrostu gospodarczego. Taka „spiralę” zaleŜności prezentuje rys. 

5.7, będziemy ją określali mianem konwergencyjnego/dywergencyjnego działania kapitału 

społecznego 

  

Rys. 5.7    Schemat konwergencyjnego/dywergencyjnego działania  

        kapitału społecznego 

              
 Źródło: opracowanie własne. 

 
W celu sprawdzenia, czy kapitał społeczny moŜe wpływać na wyrównywanie 

wydajności pracy pomiędzy województwami, posłuŜymy modyfikacją równania (5.7). A 

mianowicie modelem: 
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                               (Kapitał społeczny)i,t ti
kti

kti

L

Y
,

,

, εβ +=
−

−
.                                    (5.8) 

 

Rezultaty estymacji dla tego modelu, przeprowadzonych pod kątem sprawdzenia 

konwergencji pomiędzy województwami, prezentujemy w tablic 5.9.  

  

 

 

 

       Tablica 5.9   Testowanie konwergencyjnego/dywergującego działania kapitału 
społecznego. 

 
Zakres próby: 16 województw w latach 1998-2006 

Oszacowania parametrów - MNK dla danych panelowych a) 

 Zmienna objaśniana: 

Paramet
r 

Zmienna tibl ,  tibl ,  
ticr ,

o

 ticr ,

o

 
parl
tiw ,  parl

tiw ,  

0α  w. wolny 
0,55 
(4,84) 

0,53 

(4,15) 
0,16 

(4,63) 
0,20 

(5,20) 
0,62 

(11,40) 
0,60 

(10,85) 

1α  
1,

1,

−

−

ti

ti

L

Y
 

+12,01 
(5,33) 

--- 
- 2,86 

(-4,12) 
--- - 2,52 

(-2,35) 
--- 

1α  
2,

2,

−

−

ti

ti

L

Y
 --- 

+13,23 
(5,27) 

--- 
- 3,78 

(-4,82) 
--- 

- 2,13 

(-1,88) 

Lata w próbie 1999-2006 2000-2006 1999-2006 2000-2006 2000-2005 2000-2005 

Liczba obserwacji 128 112 128 112 80 80 

2R  0,184 0,202 0,119 0,175 0,066 0,043 
   

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu EViews 5.1. 
        a)   W nawiasach podane są wartości statystyki t-Studenta. 

 

Wyniki wskazują na dywergencyjne działanie stopy krwiodawstwa oraz dynamiki 

stopy przestępczości, a konwergencyjne działanie frekwencji wyborczej. Zatem przyrost 

stopy krwiodawstwa oraz spadek dynamiki stopy przestępczości ułatwiają szybszy rozwój 

bogatych województw. MoŜna to zjawisko tłumaczyć tezą25, Ŝe przymioty związane z 

kapitałem społecznym są bardziej cenione w społecznościach posiadających juŜ kapitał 
                                                 

25   Pisaliśmy o tym w rozdziale 2 oraz w załączniku B. 
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społeczny, tzn. uczciwość jest ceniona przez uczciwych – wielkość poŜytku z uczciwości 

zaleŜy, zatem od otoczenia (por. E.D. Glaeser, D. Laibson i B. Sacerdote, 2002). Natomiast 

przyspieszenie rozwoju ekonomicznego biedniejszych województw wynikające ze wzrostu 

frekwencji wyborczej moŜna uzasadnić wyborem władz sprzyjających rozwojowi danego, 

biedniejszego regionu. 

 

 

 
6.  Podsumowanie  

 
Podstawowym celem badania było przetestowanie „pozaekonomicznych”, 

społecznych czynników mogących stymulować wzrost gospodarczy. Analizie poddaliśmy 

produkcyjne działanie kapitału społecznego. Badaliśmy empirycznie wpływ kapitału 

społecznego na tempo zmiany funkcji produkcji w Polsce w przekroju wojewódzkim. W 

wyniku analizy teoretycznej i na podstawie dostępności danych, jako aproksymant kapitału 

społecznego uŜyliśmy: poziomu i dynamiki stopy krwiodawstwa, dynamiki stopy 

przestępczości oraz frekwencji wyborczej. Dobór zmiennych odzwierciedla róŜne aspekty 

kapitału społecznego.  

Badania empiryczne oparto o próbę przekrojowo-czasową obejmującą lata 1998-2006 

w przekroju 16 województw, zgodnie a podziałem administracyjnym Polski wprowadzonym 

1 stycznia 1999 roku. Analiza danych statystycznych potwierdziła zróŜnicowanie 

województw pod względem wielkości kapitału społecznego. Generalnie, na podstawie 

danych, którymi dysponujemy, nie moŜna przeprowadzić jednoznacznego wnioskowania o 

wielkości kapitału społecznego w poszczególnych województwach. Pomimo rozbieŜności 

pomiędzy wskazaniami poszczególnych indykatorów kapitału społecznego, analiza danych 

wskazała, Ŝe największym kapitałem społecznym na przestrzeni lat 1998-2005 dysponowały 

województwa: pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie, podlaskie, a najniŜszy kapitał w tym 

okresie był w województwie opolskim. Przy czym w województwach zasobnych w kapitał 

społeczny jego wielkość jest nawet 2-3 krotne razy większa niŜ w województwach o 

najniŜszym poziomie kapitału społecznego. 

Modelując wzrost gospodarczy uzupełnialiśmy zbiór zmiennych objaśniających 

zmiennymi reprezentującymi kapitału społecznego. Wprowadzaliśmy do modelu wzrostu 

osobno kaŜdą ze zmiennych aproksymujących kapitał społeczny. To znaczy, sprawdzaliśmy 

jak model będzie się zachowywał, oddzielnie dla kaŜdego, egzogenicznie wprowadzonego 

wskaźnika kapitału społecznego, a następnie weryfikowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w 
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modelu, gdy wprowadzimy łącznie (addytywnie) wszystkie mierniki kapitału społecznego. To 

ostatnie podejście jest bliŜsze poszukiwania syntetycznego (wielowymiarowego) miernika 

kapitału społecznego. Dodatkowo metoda wskaźników pojemności informacji Hellwiga, 

wskazuje na największą wartość informacyjną, tych kombinacji zmiennych objaśniających, 

które zawierają wszystkie zmienne reprezentujące kapitał społeczny.  

Łączne wstawienie do modelu dynamiki oraz poziomu stopy krwiodawstwa sprawia, 

iŜ wartości parametrów dla tych stają się nieistotne. Dla modelu z poziomem stopy 

krwiodawstwa moŜemy następująco zinterpretować wyniki: 

• jeŜeli stopa krwiodawstwa wzrośnie o 1 punkt procentowy, to naleŜy się spodziewać 

trwałego wzrostu tempa wydajności pracy o ok. 0,016 punktu procentowego rocznie, 

• wzrost o 1 punkt procentowy dynamiki stopy przestępczości przełoŜy się na spadek 

tempa wydajności pracy o ok. 0.05 w kolejnym roku, 

• natomiast większa o 1 punkt procentowy frekwencja wyborcza przyczyni się do 

wzrostu tempa wydajności pracy o około 0,1 punktu procentowego. 

JeŜeli do modelu wprowadzimy egzogenicznie dynamikę stopy krwiodawstwa otrzymamy 

nieco inne wyniki, których interpretacja jest następująca: 

• przy wzroście 1 punkt procentowy tempa zmiany stopy krwiodawstwa spodziewamy 

się chwilowego wzrostu tempa wydajności pracy o około 0,02 punktu procentowego, 

• wzrost o 1 punkt procentowy dynami stopy przestępczości oznaczał będzie spadek 

tempa wydajności pracy o 0,07 punktu procentowego w kolejnym roku, 

• większa o 1 punkt procentowy frekwencja wyborcza przyczyni się do wzrostu tempa 

wydajności pracy o około 0,1 punktu procentowego. 

 

W ostatniej części niniejszego opracowania wykazaliśmy, Ŝe przyrost stopy 

krwiodawstwa oraz spadek dynamiki stopy przestępczości ułatwiają szybszy rozwój bogatych 

województw (dywergencyjne działanie stopy krwiodawstwa oraz dynamiki stopy 

przestępczości). Natomiast konwergencyjne działanie w obrębie województw w Polsce 

wykazuje wpływ frekwencji wyborczej.  

 
 
7.  Dalsze kierunki badań 
 

WciąŜ otwarta pozostaje kwestia przyczynowości. W teorii, jak i badaniach 

empirycznych znajdujemy, zarazem potwierdzenie wpływu kapitału społecznego na wzrost 

gospodarczy i informacje o tym, Ŝe wzrost gospodarczy sprzyja kumulowaniu kapitału 

społecznego. Zagadnie to będzie elementem naszych przyszłych badań. Wyraźnie widać teŜ 
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potrzebę pełniejszego pomiaru kapitału społecznego. Wynika stąd postulat pod adresem 

urzędów statystycznych o zbieranie danych statystycznych, które mogłyby aproksymować 

kapitał społeczny. 
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