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wprowadzenie

rozwój infrastruktury stanowi niezbędny element rozwoju gospodarczego naszego 
kraju. stan polskiej infrastruktury jest wciąż dalece niezadowalający, co staje się barierą 
na drodze dalszego postępu gospodarczego i społecznego1. urządzenia i obiekty infrastruk-
turalne pełnią funkcję dóbr publicznych, a usługi infrastrukturalne odgrywają decydującą rolę  
w jakości życia społeczeństwa. infrastrukturę publiczną możemy podzielić na infrastrukturę 
gospodarczą, do której zalicza się: transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną  
i ochronę środowiska, oraz infrastrukturę społeczną, obejmującą swoim zasięgiem naukę, 
oświatę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną, kulturę oraz wypoczynek2.

inwestowanie w infrastrukturę podnosi znaczenie gminy w otoczeniu, jak i poziom życia 
zamieszkujących ją obywateli. Działania inwestycyjne przynoszą liczne korzyści ekonomiczne, 
społeczne oraz środowiskowe i są dla gminy źródłem napędzającym jej dalszy rozwój. im 
bardziej rozwinięta i zmodernizowana infrastruktura, tym jednostka samorządu staje się obszarem 
atrakcyjniejszym dla inwestorów z zewnątrz, a dzięki temu pojawiają się nowe miejsca pracy, 

1 Luka infrastrukturalna określa różnice między poziomem rozwoju infrastruktury Polski a krajami europy 
zachodniej. Luka w poszczególnych rodzajach infrastruktury w roku 2002 oceniona była na poziomie: urządzenia 
sieciowe z działu gospodarki wodnej – wodociągi i kanalizacja 13 lat, urządzenia oczyszczania ścieków 9 lat, 
gospodarka odpadami 37 lat, ciepłownictwo komunalne 55 lat, drogi lokalne i komunikacja miejska 40 lat.  
H. Janowska strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w polsce, uniwersytet szczeciński, 
szczecin 2002, s. 10–15.
2 różnice między obiektami oraz usługami infrastrukturalnymi opisuje k. Brzozowska, Finansowanie inwestycji 
infrastrukturalnych, cedewu, warszawa 2005, s. 15–20.
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maleje bezrobocie, rośnie popyt konsumpcyjny. inwestycje infrastrukturalne należą do jednych  
z podstawowych czynników miastotwórczych. celem artykułu jest przedstawienie modelu 
analizy korzyści ekonomicznych oraz społecznych wynikających z realizacji inwestycji infra-
strukturalnych. Podstawową metodą badawczą w opracowaniu jest metoda analizy i porównań.

1. model oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych

istotną a zarazem otwartą kwestią empiryczną jest wdrożenie do praktyki zarządzania 
inwestycjami infrastrukturalnymi metodyki analizy korzyści, która oprócz wyceny ekono-
micznej będzie zawierała wycenę społeczną. idea modelu oceny efektywności ekonomiczno-
-społecznej sprowadza się do wyceny w wartościach pieniężnych korzyści społecznych  
(rys. 1). załącznikiem do modelu są definiowane korzyści ekonomiczno-społeczne uzyskane 
z inwestycji infrastrukturalnych z jednoczesnym wskazaniem mierników umożliwiających 
ich wycenę w ujęciu wartościowym (tab. 1).

O ile wycena korzyści ekonomicznych nie stwarza dużych problemów w doborze  
technik pomiaru, o tyle aspekty społeczne wymagają bardziej złożonej z punktu widzenia 
metodyki wyceny. Podstawową miarą wyceny korzyści społecznych wynikających z reali-
zacji inwestycji infrastrukturalnych jest tzw. cena dualna, określana jako wartość społeczna3.  
wycena cen dualnych dla wybranego kraju, regionu, gminy czy miasta jest dosyć złożonym 
procesem z uwagi na konieczność zebrania i opracowania bardzo dużej ilości informacji 
dotyczących danego zjawiska i przedstawieniu ich w wartościach liczbowych. 

rys. 1. Model wyceny korzyści inwestycji infrastrukturalnych

Źródło: opracowanie własne.

3 cena dualna (shadows prices) powszechnie wykorzystana jest jako indykator  kosztów i korzyści projektu z punktu 
widzenia gospodarki  jako całości. A. Drabiniak, zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów 
publicznych, Akademia ekonomiczna w katowicach 2002, s.107–108.
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w związku z rozwojem infrastruktury zasadna wydaje się wycena cen dualnych o cha-
rakterze ogólnokrajowym związanych z infrastrukturą, takich jak np. cena życia obywatela, 
koszty wynikające z wypadków drogowych, czas przejazdu, hospitalizacja rannych, zanie-
czyszczone powietrze i woda, koszty środowiskowe, korzyści społeczne itp.  

na bazie cen dualnych o charakterze ogólnokrajowym można opracować ceny dualne  
o charakterze regionalnym i gminnym. Dysponowanie przez samorządy lokalne miernikami 
korzyści społecznych umożliwia trafniejszą diagnozę niezbędnych potrzeb społecznych oraz 
pozyskanie aprobaty społecznej dla konkretnych inwestycji infrastrukturalnych.  istotną 
cechą cen dualnych jest ich wymiar pieniężny bardziej przemawiający do decydentów niż 
opisowe treści, dotyczące zasadności wybranych inwestycji.

na bazie ogólnego modelu możemy zdefiniować, a następnie skwantyfikować korzyści 
dotyczące badanej infrastruktury. w tabeli 1 zaprezentowano, jakie korzyści ekonomiczno- 
-społeczne może osiągnąć gmina przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

tabela 1. korzyści ekonomiczno-społeczne z wybranych rodzajów inwestycji infra-
strukturalnych

korzyści ekonomiczne korzyści społeczne
inwestycje w transporcie drogowym

– Vtts – oszczędność czasu
– mniej uszkodzonych samochodów

– spadek wydatków na naprawę samochodów
– nowa droga – ograniczenie częstych remontów starych, 

znisz-czonych nawierzchni
– odciążenie innych dróg, 

– szansa na rozwój działalności gospodarczej

– lepsza komunikacja
– łatwiejszy dojazd

– nowe miejsca pracy 
– zmniejszenie liczby stresogennych sytuacji

– zwiększenie bezpieczeństwa
– rozładowanie korków

– uporządkowanie stanu dróg osiedlowych, 
czyste, niezabłocone posesje

inwestycje wodno-kanalizacyjne
– korzyści dla prowadzenia działalności rolniczej

– zwiększone możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
– nowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe, a co za 

tym idzie nowe miejsca pracy
– wpływy związane z opłatami za korzystanie z mediów

– inwestycje mają duże znaczenie dla rozwoju infrastruktury

– podniesienie standardu życia mieszkańców
– wzrost higieny osobistej i stanu zdrowia 

ludności
-zmniejszenie uciążliwości 

– tworzenie się większych skupisk ludzkich
– napływ nowych mieszkańców

inwestycje w oświatę i kulturę

– poziom wykształcenia wpływa na efektywność  
gospodarowania, wdrażania innowacji

– rozwój przedsiębiorczości
– spadek bezrobocia

– zrównoważenie szans edukacyjnych
– łatwiejszy dostęp do szkół i przedszkoli

– wzrost liczby ludzi wykształconych
– zwalczanie analfabetyzmu itp.

– poprawa sytuacji finansowej i standardu 
życia mieszkańców 

– możliwość korzystania ze stypendiów  
i innego typu dofinansowań

inwestycje w kulturę fizyczną i sport

– możliwość uprawiania sportu wpływa na poprawę zdrowia
– spadek obciążenia nFz z tytułu chorób krążenia 

– wzrost zainteresowania przedsiębiorstw – sponsoring  

– zrównoważenie szans w zakresie krzewie-
nia kultury  fizycznej

– spadek  patologii  wśród młodzieży

Źródło: opracowanie własne.
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2. analiza korzyści wynikających z realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminie 
stawiguda 

charakterystyka gminy Stawiguda 

Gmina stawiguda położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, zajmuje 
powierzchnię 22 252 ha. Jest to gmina o charakterze rolniczo-turystycznym. na sieć osadniczą 
składa się 19 miejscowości o łącznej liczbie mieszkańców 5533, w tym 30% skupia siedziba 
władz gminy stawiguda. Przeciętna gęstość zaludnienia to 24,4 osoby/km2. 

Gmina znana jest z pięknych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc o charakterze 
środowiskowym. zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej ecOnet-POLskA, 
południowa i środkowa część gminy została przyłączona do zachodnio mazurskiego obszaru 
węzłowego o znaczeniu międzynarodowym. Jest to typ obszarów o największym znacze-
niu w hierarchii krajowej sieci ekologicznej, ponieważ są to tereny stosunkowo najmniej 
przekształcone pod względem przyrodniczym. 

w celu ochrony środowiska naturalnego gmina konsekwentnie kanalizuje zabudowę 
mieszkalną oraz rekreacyjną i włącza je do gminnego systemu oczyszczania ścieków. 
wodociągi wiejskie posiada 10 z 19 miejscowości. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej, 
do której podłączonych jest 876 gospodarstw domowych, wynosi 97 km. Aktualnie istnieje 
36 przepompowni wodnych oraz 4 oczyszczalnie ścieków. na badanym terenie odpady 
komunalne są odbierane przez wyspecjalizowaną firmę z gminy Olsztyn. w poszczególnych 
miejscowościach gminy stawiguda prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.

3. wartość inwestycji infrastrukturalnych w latach 2004–2008

Do badań wytypowano tylko te rodzaje infrastruktury, na które poczyniono w badanych 
latach nakłady inwestycyjne, tj. transport drogowy, wodociągi i kanalizacja, oświata i kul-
tura, ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport.  według danych za lata 2004–2008 całkowita 
wartość nakładów na badaną infrastrukturę wyniosła 20 806 626 zł.

najwyższe nakłady zostały poniesione w roku 2008 (8 932 081 zł), który okazał się 
rekordowy pod względem wartości inwestycji w całym badanym okresie. najniższe nakłady 
na infrastrukturę poczyniono w roku  2007 (1 382 794 zł) i był to wynik o 64, 03% niższy  
w stosunku do roku 2006 i aż o 84,52% niższy niż w roku 2008 (rys. 2). w badanym okresie 
2004–2008 można zauważyć dużą nierównomierność między wartością inwestycji a rodzajem 
infrastruktury.
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rys. 2. wartość inwestycji infrastrukturalnych w latach 2004-2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędu Gminy stawiguda.

wartość nakładów na poszczególne rodzaje infrastruktury pokazuje rys. 3. 

rys. 3. wartość inwestycji wg rodzaju infrastruktury

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędu Gminy stawiguda.
w badanym okresie najwyższą wartość miały inwestycje w wodociągi i kanalizację (11 797 

864 zł), co stanowiło blisko 56,7 % wartości wszystkich inwestycji. z kolei najniższe nakłady 
poniesiono na inwestycje w kulturę fi zyczną i sport (1 013 639 zł), co stanowiło 4,9% wszys-
tk  ich nakładów. struktura nakładów poniesionych w minionych pięciu latach na inwestycje 
w poszczególnych rodzajach infrastruktury wyraźnie wskazuje na skłonność władz lokalnych 
do inwestowania w infrastrukturę techniczną 89,1% (transport, kształtowanie środowiska). 
Pozostałe 10,9% wartości wszystkich poniesionych kosztów to inwestycje w infrastrukturę 
społeczną (oświata, kultura, kultura fi zyczna oraz sport). 
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4. wycena korzyści z inwestycji infrastrukturalnych  

korzyści ekonomiczno-społeczne wycenione w oparciu o ceny dualne umożliwiają 
dokładniejszą ocenę efektywności zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych w badanej 
gminie. każdy z badanych rodzajów infrastruktury został wyceniony w zakresie opisanym  
w tabeli nr 1. roczne korzyści ekonomiczne wyniosły 636 877 zł, natomiast korzyści 
społeczne 834 124 zł (tab. 2). Przy wycenie korzyści z zakresu infrastruktury wodno- 
-kanalizacyjnej uwzględniono: zysk z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków, spadek ilości 
zanieczyszczeń wód, spadek zanieczyszczeń w atmosferze, wzrost miejsc pracy. w zakre-
sie inwestycji infrastruktury transportu drogowego wyceniono korzyści w oparciu: Vtts 
– Value of travel time savings – wartość oszczędności czasu przewozu towarów i osób, 
wzrost zatrudnienia, wzrost produktywności firm. w zakresie infrastruktury kultury i oświaty 
do wycenionych korzyści zaliczono: poprawę jakości kształcenia, rozwój potencjału gminy, 
wzrost zatrudnienia, wynajem sal. Przy inwestycjach infrastruktury kultury fizycznej i sportu 
wyceniono takie korzyści jak: spadek zachorowalności na choroby, np. układu krążenia, 
poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, wynajem. wartość wycenionych korzyści 
ekonomiczno-społecznych przedstawia tabela nr 2.

tabela 2. Analiza korzyści i kosztów inwestycji infrastrukturalnych w latach  
2004–2008

rodzaj 
inwestycji

wartość nakładów 
inwestycyjnych

2004-2008

korzyści ekonomiczne
rocznie

korzyści społeczne
rocznie

infrastruktura wodociągowa  
i kanalizacyjna - 11.797.864 zł   443 196 zł 245 000 zł

infrastruktura transportowa - 6 749 024 zł 120 116 zł 123 000 zł

infrastruktura
kultury i oświaty -1 246 099 zł  58 565 zł 15 666 zł

infrastruktura kultury  
fizycznej i sportu -1 013 639 zł 15 000 zł 450 458 zł

razem - 20 806 626 zł 636 877 zł 834 124 zł

Źródło: opracowanie własne.

Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w latach 2004–2008, 
przyjmując kryterium czasowe rozliczenia inwestycji wg wskaźników ue4, przedstawia 
tabela nr 3. 

4 Przewodnik  po  metodach  ewaluacji 2007–2013, eFrr 2006 r.
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tabela 3. Horyzont oceny inwestycji infrastrukturalnej ze względu na rodzaj infra-
struktury

rodzaj infrastruktury Horyzont czasowy oceny 
inwestycji

wodno-kanalizacyjny 30 lat

transport drogowy 25 lat

Oświata, kultura, sport 15 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Przewodnik po metodach ewaluacji 2007–
2013, eFrr 2006 r.

Ogólna ocena przeprowadzonych inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzona  
w oparciu o wycenę korzyści ekonomicznych i społecznych, przy uwzględnieniu zakresów 
czasowych odpowiednich do rodzaju infrastruktury oraz stopie dyskontowej na poziomie 5% 
(społeczna stopa dyskontowa), wyniosła:

npve,s = nd+ cfde +cfds,

gdzie:
nPVpi – wartość projektów infrastrukturalnych
nd – zdyskontowane nakłady– wartość  nominalna
cFde – zdyskontowane przepływy ekonomiczne
cFds – zdyskontowane korzyści społeczne wyrażone w wartości pieniężnej  

npve,s  = - 20 806 626 zł + 9 401 114 zł+ 12 461 943 zł

npve,s= +1 863 058 zł

wyliczona formuła przedstawia ogólną ocenę efektywności inwestycji infrastruktural-
nych. uwzględniono w niej nakłady inwestycyjne w wartościach nominalnych (dotacje  
+ środki własne gminy). Przy uwzględnieniu wyłącznie własnych nakładów wartość nPV 
będzie o wiele wyższa. tak przeprowadzona analiza i ocena inwestycji infrastrukturalnych 
pozwoli na lepsze zobrazowanie polityki inwestycyjnej, jak również przekonanie społeczności 
lokalnej co do zasadności inwestycji, minimalizację oporu społecznego oraz pełniejszą ocenę 
efektywności, co przy standardowych metodach oceny jest niemożliwe.
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podsumowanie  

Powyższe rozważania stanowią wstęp do dyskusji na temat stworzenia modelu wyceny 
korzyści ekonomiczno-społecznych, który mógłby być wykorzystany zarówno przez nau-
kowców, jak i samorządy lokalne do dokładniejszej oceny inwestycji infrastrukturalnych.

w Polsce wycena korzyści społecznych wynikających z inwestycji infrastrukturalnych 
jest wykorzystywana w małym stopniu, czego przyczyną może być między innymi brak 
tradycji jej stosowania oraz brak odpowiednich regulacji prawnych, jak również zbyt 
mała baza informacyjna realnych zjawisk związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. 
Przyczyną tego jest brak możliwości prowadzenia analiz społeczno-ekonomicznych na pod-
stawie transferu informacji. niemniej jednak rosnąca wiedza społeczeństwa oraz wymagania 
społeczne odnośnie do efektywności wykorzystania środków publicznych na inwestycje 
infrastrukturalne wymuszają na teoretykach, a przede wszystkim praktykach, wykorzystanie 
cen dualnych w formule wyceny danej inwestycji. Bardzo przydatne byłoby w tej materii 
stworzenie cen dualnych makroekonomicznych stanowiących podstawę wyliczenia tych 
wartości dla poszczególnych regionów czy gmin.  należy przy tym pamiętać, że korzyści 
społeczne wycenione w oparciu o ceny dualne jednostkowe czy zbiorowe ulegają zmianom 
wskutek zmian cen i usług oraz kosztów związanych z danym dobrem. Dlatego też należy je 
aktualizować.

Analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu oraz perspektywy rozwoju na 
najbliższe dwa lata wskazują, że gmina stawiguda stawia na poprawę nastrojów społecznych  
i komfort życia lokalnej populacji. Poza tym w planach jest kontynuacja działań, zmierzających 
do realizacji inwestycji w obszarach pozwalających w znacznym stopniu uatrakcyjnić istniejące 
zagospodarowane tereny, jak i podnieść walory obszarów przeznaczonych pod zabudowę. 
wszystko to ma się przyczynić do ożywienia inwestycyjnego obszaru oraz przyciągnięcia 
nowych chętnych do osiedlania się na tym terenie. 
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the model of analySiS advantage with inveStment the 
infraStructure on example populaceS Stawiguda

summary

Goods create public infrastructure servants the whole society which condition correct 
economic development. the development of infrastructure economically - social the state 
the indispensable element of economic development our the country. the state of Polish 
infrastructure is discontent continually far, which becomes the barrier on road of more far 
economic progress and social. the creating the additional value is not the aim of infrastructure, 
and only making possible different economic areas. the basic measure pricing of advantage 
investment the infrastructure is the dual price defined as social value. is  enough connected 
with pricing of dual prices for chosen of country methodology,  region,  commune of city the 
folded process with methodological point of  sight, from  weight  on  necessity the meeting  
and the study of very large  quantity of information  relating the given phenomenon and the 
performance in numerical  values. 
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