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Wstęp
Publikacja Finanse publiczne została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek
pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych.
Przedstawione opracowania odnoszą się do całego spektrum problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną. Poszczególni
autorzy prezentują wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie
zarządzania dochodami i wydatkami budżetu centralnego oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w kontekście zarówno reformy finansów publicznych,
reformy systemu emerytalnego, pomocy publicznej, jak i teoretycznych podstaw realizacji wyznaczonych celów przez narzędzia polityki fiskalnej.
Niniejsza publikacja jest adresowana do środowisk naukowych i studentów
wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce gospodarczej mają styczność ze stroną dochodową lub wydatkową polityki fiskalnej.
Poszczególne fragmenty książki były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr finansów, katedr ekonomii oraz polityki ekonomicznej, którym chciałbym podziękować za rzetelne recenzje. Składam
również wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa za
wiele wysiłku i zaangażowanie, dzięki któremu powstała ta publikacja.
Mam głębokie przekonanie, że książka Finanse publiczne, którą oddajemy
w Państwa ręce, będzie inspiracją do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do
powstania równie inspirujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski
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METODY STATYSTYCZNE W ANALIZIE RYNKU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
STATISTICAL METHODS IN ANALYSIS
OF PUBLIC PROCUREMENTS
DOI: 10.15611/pn.2016.451.36
Streszczenie: Rynek zamówień publicznych jest stosunkowo „młodym” rynkiem, charakteryzującym się własną specyfiką w porównaniu z powszechnym rynkiem dóbr i usług. Instytucje publiczne, w odróżnieniu od klasycznych podmiotów gospodarczych, funkcjonują w warunkach, które niekoniecznie mają związek z mechanizmami rynkowymi. Celem artykułu jest
analiza rynku zamówień publicznych z wykorzystaniem metod statystycznych, tj. wybranych
statystyk deskryptywnych, miar analizy dynamiki, współzależności (korelacji) oraz modeli
regresji wielozmiennej. Przykłady praktyczne zaczerpnięto ze sprawozdań prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych, własnych analiz oraz wyników badań ankietowych zrealizowanych
przez zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009–2011.
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, analiza rynku, metody ilościowe.
Summary: Public procurement market being relatively “young” market is characterized by
its own specific features in comparison with private market of goods and services. Public
institutions, contrary to classical economic entities, act in conditions which not obligatorily
are market oriented. The purpose of the paper is to analyse the public procurement market by
the use of such statistical methods as decriptive statistics, dynamic measures, correlation and
multicorrelation regression analysis. Empirical examples of indicators which are presented
in the paper are based on data coming from different sources like annual raports of Public
Procurement Office, own study and results of survey conducted by the team of researchers
from University of Lodz.
Keywords: public procurement, market analysis, quantitative methods.

1. Wstęp
Na rynek zamówień publicznych składają się relacje zachodzące pomiędzy głównymi uczestnikami tego rynku – zamawiającymi i wykonawcami. Zdefiniowanie
popytu, czyli ilości dóbr, usług lub robót budowlanych, jest tutaj znacznie trudniej-
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sze aniżeli na powszechnym rynku konsumpcyjnym i/lub inwestycyjnym. Znacznie
łatwiej udaje się określić podaż, czyli ilość dóbr i usług, jaką wykonawcy zamówień
publicznych są gotowi zaoferować przy różnym poziomie cen. Ważne jest przy tym,
aby zidentyfikować podmioty działające na rynku zamówień publicznych oraz wzajemne relacje występujące między nimi. Tego typu analiza odpowiada również na
pytanie dotyczące zakresu rynku, jego wielkości i charakteru.
Tematyka zamówień publicznych jest stosunkowo słabo rozpoznanym obszarem. Jest to związane z trudnościami oceny funkcjonowania tego rynku, wynikającymi z niedostatecznej bazy danych liczbowych umożliwiających wiarygodne
porównania i analizy. System zamówień publicznych jest nierozerwalnie związany z pojęciem dobra publicznego, finansowania sektora publicznego i racjonalnego
wydatkowania środków publicznych. W obszarze ograniczonego funkcjonowania
mechanizmów rynkowych w celu zapewnienia warunków racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, stworzone zostało specjalne ustawodawstwo, m.in. dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych. Proces tworzenia kompleksowych
regulacji prawnych związanych z tym obszarem funkcjonowania sektora publicznego w Unii Europejskiej trwa nieprzerwanie od przeszło 40 lat.
W Polsce, po okresie nieobecności mechanizmów sprzyjających racjonalnemu
społecznie oraz efektywnemu ekonomicznie gospodarowaniu środkami publicznymi, w 1995 r. weszła w życie ustawa o zamówieniach publicznych. Liczne poprawki
i nowelizacje tej ustawy, zmierzające głównie do dostosowania polskich przepisów
do jednolitych, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE ram prawnych regulujących zasady udzielania zamówień publicznych oraz akcesja Polski do
Wspólnot Europejskich skłoniły ustawodawcę do uchwalenia nowego aktu prawnego regulującego to zjawisko, implementując do jego treści postanowienia dyrektyw
unijnych, w szczególności klasycznej 2004/18/EC i sektorowej 2004/27/EC. Wprowadzony 2 marca 2004 r. akt prawny uchylił ustawę o zamówieniach publicznych
z 1994 r. oraz związane z nią akty wykonawcze. Obecnie funkcjonuje on pod nazwą
prawo zamówień publicznych (pzp) i jest obiektem ciągłych nowelizacji [Ustawa
z 22 grudnia 2015].
O ile obserwacja ewolucji przepisów prawnych i jej dostosowań do rozwiązań
unijnych nie nastręcza większych trudności, to ocena, jak zmiany te przekładają się
na rzeczywistość gospodarczą, należy do bardziej skomplikowanych kwestii [Starzyńska 2003].
Celem niniejszego artykułu jest analiza rynku zamówień publicznych z zastosowaniem ważniejszych miar i metod statystycznych oraz rekomendacje wykorzystania jej wyników przez analityków tego rynku na potrzeby polityki gospodarczej.
W konkretnych przykładach zaprezentowano dane liczbowe pochodzące ze sprawozdań Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), badań własnych oraz zespołowych,
realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009–2011.
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2. Źródła informacji o zamówieniach publicznych
Do przeprowadzenia analizy danego zagadnienia ekonomicznego konieczne jest
dysponowanie odpowiednim materiałem statystycznym prezentującym obraz i skalę
zjawisk w badanym obszarze. W dużej mierze efekt analizy zależy od zakresu i rzetelności danych, którymi dysponuje badacz.
Źródłami danych o zamówieniach publicznych są informacje pochodzące z:
• Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP),
• Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
• sprawozdań prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych,
• publikacji UZP, raportów Komisji Europejskiej,
• biuletynów informacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych,
• badań ankietowych i innych opracowań.
W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, nie istnieje sprawozdawczość
zamówień publicznych. Kluczowym źródłem informacji, ze względu na zakres danych, są przesyłane przez zamawiających ogłoszenia o wszczęciu postępowania
i o udzieleniu zamówienia. Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne te
ogłoszenia, w zależności od wartości zamówienia, kierowane są do dwóch niezależnych baz danych. Decyzja o wyborze publikatora jest ściśle związana z wartością zamówienia. Obowiązek publikacji ogłoszeń we wspólnotowej bazie zamówień
Tenders Electronic Daily (TED) dotyczy zamówień, których wartość szacunkowa
jest równa lub przekracza wartość wyrażoną w euro przez prawo unijne, tzw. kwoty
unijne [Rozporządzenie Prezesa RM z 28 grudnia 2015]. Z kolei postępowania, których wartość szacunkowa jest niższa od progów unijnych, publikuje się i archiwizuje w Biuletynie Zamówień Publicznych administrowanym przez Urząd Zamówień
Publicznych. Zamówienia o wartości wyższej publikowane są w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego UE, a jego internetową wersją jest TED, stanowiący część
oficjalnego portalu UE [TED 2016]. Rozproszenie źródeł informacji o ogłoszeniach
utrudnia pozyskiwanie danych, źle wpływa na ich spójność i możliwość porównań.
Częste są zmiany i nowelizacje pzp, m.in. dotyczące formularzy ogłoszeń publikowanych w BZP, np. w 2010 r. zmiana ta polegała na tym, że zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w egzemplifikacji cen uwzględniają również ceny ofert
odrzuconych, co wcześniej nie było ewidencjonowane.
Kolejnym źródłem informacji są syntetyczne opracowania wykorzystane przez
UZP, które bazują m.in. na ogłoszeniach, rocznych sprawozdaniach podmiotów
zamawiających o udzielonych zamówieniach publicznych czy też z innych źródeł,
takich jak dane z Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) czy raporty Komisji Europejskiej.
Ważnym źródłem informacji o badanym rynku są badania ankietowe, przeprowadzane najczęściej wśród podmiotów zamawiających, rzadziej wśród wykonawców [Starzyńska, Wiktorowicz (red.) 2012].
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3. Mierniki i metody statystyczne stosowane
w analizach zamówień publicznych
W celu dokonania oceny wpływu zmian dynamicznie zmieniających się przepisów
prawnych na praktykę gospodarczą zamówień publicznych konieczne staje się ich
skonfrontowanie z konkretnymi wielkościami liczbowymi wyrażonymi w ujęciu
względnym (relatywnym), rzadziej absolutnym.
Analiza statystyczna rezultatów badań danego rynku może opierać się na podstawowych statystykach deskryptywnych, metodach analizy dynamiki, współzależności, a także na modelach regresji wielozmiennej. Ponadto, ze względu na to, że
najczęściej dysponujemy danymi opartymi na próbie czasowej, rzadziej czasowo-przestrzennej, należy zastosować odpowiednie metody wnioskowania statystycznego. Są to: test niezależności chi-kwadrat lub – w przypadku odstępstw od jego
założeń – dokładny test Fishera. W analizie współzależności najczęściej proponuje
się współczynnik V-Cramera, z kolei dla dwóch zmiennych o charakterze ilościowym – współczynnik korelacji liniowej Pearsona lub – w przypadku niespełnienia
założeń – współczynnik korelacji rang Spearmana.
Dla potrzeb oceny istotności różnic między populacjami (przed i po wprowadzeniu np. zmian w przepisach prawnych) można zastosować jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA) lub alternatywnie – przy niespełnieniu jej założeń – test
Browna-Forsythe’a, Welcha lub Kruskala-Wallisa. ANOVA to parametryczny test
istotności różnic między przynajmniej dwiema populacjami o charakterze ilościowym, przy założeniu spełnienia warunku normalności rozkładu zmiennej zależnej
w obrębie obu populacji oraz jednorodności wariancji tej zmiennej. Jednorodność
wariancji zmiennej zależnej oceniana jest zwykle testem Levene’a. Alternatywną
metodą wobec ANOVA jest test Kruskala-Wallisa zalecany wówczas, gdy występują
wyraźne odstępstwa od normalności rozkładu zmiennej zależnej.
Często proponowana jest też wielowymiarowa ocena szans, np. na podejmowanie działalności innowacyjnej przez wykonawców zamówień publicznych. Zmienna wynikowa takiego modelu jest zmienną zero-jedynkową, przyjmuje wartości 1,
gdy wykonawca podejmuje działalność innowacyjną. Zmiennymi objaśniającymi są
zmienne zarówno ilościowe, jak i jakościowe (przekształcone do postaci zmiennych
zero-jedynkowych). Istotność wpływu czynników oceniana jest testem Walda [Wiktorowicz 2012].

4. Statystyka opisowa w analizie rynku zamówień publicznych
Polski rynek zamówień publicznych charakteryzuje się znaczną dynamiką (por.
tab. 1). Po okresie wysokiego wzrostu łącznej wartości zrealizowanych zamówień
publicznych miał miejsce spadek, ze 167 mld do 133,2 mld zł, wynoszący ponad
20% w 2014 r. w stosunku do 2010 r.
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Tabela 1. Ważniejsze statystyki opisowe rynku zamówień publicznych w Polsce w latach 2010–2014
Parametry opisowe
Wartość udzielonych zamówień (w mld zł)
Rok poprzedni = 100
Liczba udzielonych zamówień
Rok poprzedni = 100

Lata
2010

2011

2012

2013

2014

167,0
–

144,1
86,3

132,7
92,1

143,2
107,9

133,2
93,0

195 555 186 232 1884 78 210 302 17 4740
–
95,2
101,2
111,6
83,01

Średnia wartość jednego zamówienia (w tys. zł)

854,0

773,8

704,1

680,9

762,3

100
43
20
37

100
39
28
33

100
45
27
28

100
38
30
32

100
40
31
29

BZP

3,76

3,88

4,70

4,36

3,90

TED

5,63

5,09

6,06

5,09

4,51

BZP

2,45

2,39

2,47

2,48

2,44

TED

2,30

2,25

2,17

2,33

2,67

BZP

2,57

2,65

2,79

2,95

2,99

TED

2,94

2,92

2,68

2,73

2,39

Struktura wartości zamówień publicznych wg ich
rodzajów (w %)
roboty budowlane
dostawy
usługi
Średnia liczba ofert na 1 zamówienie
Roboty budowlane
dostawy
usługi

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, TED – Tender Electronic Daily.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w latach 2010–2014, www.uzp.gov.pl (20.12.2015).

Rok 2013 charakteryzował się prawie 8-procentowym wzrostem wartości w stosunku do roku poprzedniego. Warto podkreślić, że w tym samym okresie wzrosła
liczba udzielonych zamówień publicznych wynosząca ponad 11%. Wpływ na tę sytuację miała niewątpliwie dostępność do środków unijnych w perspektywie finansowej z lat 2007–2013. Środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych
zasilały krajowy rynek, co przełożyło się na koniunkturę w obszarze zamówień publicznych.
Średnia wartość zamówienia wahała się od 680 do 854 tys. zł, w zależności od
okresu, przy czym najniższy poziom zaobserwowano w 2013 r. (efekt dużej liczby
zamówień publicznych związanych z finalizacją programów unijnych). Rok 2014
to spadek o prawie 17% liczby kontraktów publicznych wywołany głównie podwyższeniem kwoty z 14 tys. euro do 30 tys. euro, od której wystąpił obowiązek
stosowania pzp.
Analizując strukturę wartości zamówień publicznych według ich rodzaju, można zauważyć nadal dominującą rolę robót budowlanych, przy czym największy odsetek wystąpił w 2012 r. W latach 2012–2014 dostawy charakteryzowały się dość
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stabilnym udziałem wartości ogółem rynku zamówień publicznych, od 27 do 31%,
podobnie usługi – od 28 do 33%, w zależności od analizowanego roku.
Miernikiem konkurencyjności na rynku zamówień publicznych jest poziom
zainteresowania tym rynkiem przez potencjalnych wykonawców, wyrażający się
średnią liczbą ofert składanych w postępowaniu o zamówienie publiczne. Należy
przy tym odróżnić zamówienia o wartości poniżej tzw. kwot unijnych (BZP) oraz te,
których wartość jest równa lub wyższa od tych progów (TED), wyrażonych w euro.
Analizując dane z tab. 1, łatwo także zauważyć, że najwięcej ofert wpływało w postępowaniach na roboty budowlane, przy czym większe zamówienia (TED) charakteryzowały się wyższą wartością omawianego wskaźnika aniżeli kontrakty o wartości niższej, publikowane w BZP.
Jeśli chodzi o rodzaj zamówień, bez względu na ich wartość, największa
konkurencyjność, mierzona średnią liczbą na jedno postępowanie, występowała
w robotach budowlanych, przy czym w 2012 r. wartości tego wskaźnika były najwyższe, 4,70 i 6,06, odpowiednio w BZP i TED. W dwóch kolejnych latach obserwujemy spadek poziomu omawianego miernika w zakresie robót budowlanych.
Natomiast pewne pozytywne tendencje występują w przypadku usług, wzrost we
wszystkich badanych latach, w przypadku BZP z 2,57 w 2010 r. do 2,99 w 2014 r.
W TED ta tendencja jest mniej wyraźna, a nawet zaobserwowano spadek w 2014
r. Warto podkreślić, że rosnącemu znaczeniu usług w gospodarce zaczyna towarzyszyć większe zainteresowanie przedsiębiorstw usługowych polskim rynkiem
zamówień publicznych.
Dostawy w badanym okresie nie wykazywały większych zmian, również pomiędzy BZP i TED nie były znaczące, z niewielką przewagą dla BZP. Wyjątkiem jest
2014 r., kiedy to średnia liczba ofert na jedno postępowanie w TED przewyższyła
BZP (2,67 wobec 2,44).

5. Analiza wyników badań ankietowych rynku zamówień
publicznych z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej
W latach 2009–2011 zespół badaczy Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadził badanie ankietowe wśród 685 przedsiębiorstw, m.in. na temat skali zaangażowania
przedsiębiorstw, w tym MŚP, w rynek zamówień publicznych1.
Dla potrzeb oceny prawdopodobieństwa uczestnictwa MŚP w zamówieniach
publicznych oszacowane zostało równanie regresji logistycznej, gdzie jako zmienne
objaśniające przyjęto szeroko rozumiany potencjał przedsiębiorstwa (por. tab. 2).

Kierowany przez W. Starzyńską zespół zrealizował projekt naukowo-badawczy pt. „Zamówienia
publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy” (NN 112128336), finansowany ze środków MNiSzW.
1
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Tabela 2. Uczestnictwo MŚP w zamówieniach publicznych – wyniki estymacji modeli regresji
logistycznej
Numer
modelu

Zmienna niezależna

Grupa

Wartość
parametru
(b)

exp(b)

Wartość
statystyki
Walda

p

1

2

3

4

5

6

7

x

x

12,215

0,002

0,531

1,701

7,576

0,006

0,791

2,206

10,098

0,001

1

Wielkość zatrudnienia x
(grupa odniesienia –
małe
mikro)
średnio

2

Okres działalności
przedsiębiorstwa

x

–0,015

0,985

1,998

0,016

3

Lokalizacja (grupa
odniesienia – wieś)

x

x

x

20,057

0,001

miasto do 20 tys.
mieszkańców

0,306

1,359

0,970

0,325

miasto od 20 do 50
tys. mieszkańców

0,965

2,625

8,350

0,004

miasto od 50 do 100
tys. mieszkańców

0,797

2,219

6,144

0,013

miasto 100 do 500
tys. mieszkańców

1,215

3,370

14,730

0,000

miasto powyżej 500
tys. mieszkańców

0,519

1,680

3,205

0,073

4

5

6

Przychody (grupa
odniesienia – poniżej
1,5 mln zł)

Główny odbiorca
(grupa odniesienia –
klienci indywidualni)

Dominujący zasięg
działalności (grupa
odniesienia – zasięg
lokalny)

x

x

x

27,105

0,000

1,5–10 mln zł

0,751

2,118

15,147

0,000

10–30 mln zł

0,999

2,717

12,125

0,000

30–100 mln zł

1,586

4,882

10,050

0,002

powyżej 100 mln zł

1,553

4,724

2,035

0,154

x

x

48,732

0,000

x
klienci biznesowi

–0,096

0,909

0,143

0,706

sektor publiczny

2,895

18,088

34,108

0,000

portfel
zrównoważony

2,384

10,853

10,030

0,002

x

x

21,310

0,001

zasięg regionalny

0,567

1,764

3,044

0,081

kilka sąsiadujących
województw

0,207

1,230

0,226

0,634

zasięg ogólnopolski

–0,326

0,722

0,600

0,439

zasięg
międzynarodowy

–2,414

0,089

12,779

0,000

„zrównoważony”

–0,486

0,615

1,851

0,174

x
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1

2

3

7

Struktura kapitału

nieistotna

8

Struktura
produktów według
innowacyjności

nieistotna

9

Wartość innowacji
(grupa odniesienia:
brak nakładów na
innowacje w 2009 r.)

x

10

Udział wydatków
na innowacje
w przychodach

11

Kadra odpowiedzialna
za zamówienia
publiczne (grupa
odniesienia –
wykwalifikowany
zespół)

4

5

6

7

x

x

20,316

0,000

poniżej 500 tys. zł

1,183

3,263

18,780

0,000

500 tys. zł lub
więcej

–0,272

0,762

0,630

0,427

nieistotna
x

x

x

28,014

0,000

stanowisko
jednoosobowe

–0,683

0,505

0,229

0,623

częściowy zakres
obowiązków
jednego pracownika

–2,012

0,134

3,769

0,052

doradztwo
zewnętrzne

–3,603

0,027

11,886

0,001

własna kadra
i doradztwo
zewnętrzne

–2,474

0,084

2,867

0,090

Źródło:. [Kornecki i in. 2012, s. 222–224].

•
•
•
•
•

Analizując dane z tab. 2, można zaobserwować m.in. takie prawidłowości:
wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa rośnie prawdopodobieństwo realizacji zamówień publicznych;
młodsze firmy są bardziej skłonne do uczestnictwa w zamówieniach publicznych;
wielkość miejscowości, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa, ma istotny wpływ na prawdopodobieństwo realizacji zamówień publicznych, jest ono
tym większe, im większa jest liczba mieszkańców miast;
szansa na udział w rynku zamówień publicznych sektora MŚP rośnie wraz
z wielkością obrotów przedsiębiorstwa;
w przypadku wystąpienia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP zainteresowanie się zamówieniami publicznymi jest ponad 3-krotnie wyższe aniżeli
w przypadku tych przedsiębiorstw, które nie ponoszą nakładów na innowacje.
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6. Zakończenie
Wnioski płynące z badania skłaniają do szerszego niż dotychczas stosowania metod ilościowych w analizach rynku zamówień publicznych, których brak w literaturze przedmiotu jest szczególnie odczuwalny. Większość prac ma bowiem charakter
prawniczy, mało jest analiz ekonomicznych, a najmniej badań o charakterze ilościowym.
Dokonana w artykule analiza rynku zamówień publicznych w Polsce, oparta
na różnych źródłach informacji i różnych metodach statystycznych, prowadzi do
wniosku o celowości prowadzenia tego typu badań. Metodami prezentowanymi
w opracowaniu, jak i rezultatami empirycznymi mogą być zainteresowane przedsiębiorstwa, które w swoich planach rozwojowych zorientowane są na realizację
zamówień publicznych, o gwarantowanych płatnościach o średnio- i długookresowych horyzontach. Innymi zainteresowanymi podmiotami mogą być agendy rządowe, władze regionalne, jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, firmy
konsultingowe, doradcze oraz podmioty zamawiające. Liczba tych ostatnich wynosi
prawie 20 tys. w skali roku.
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