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I. WST!P

Spó�dzielczo�� mieszkaniowa zajmuje dominuj�c� pozycj' w struk-
turze inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego. W 1977 r. mieszkania 
oddane do u�ytku przez inwestorów spó�dzielczych st�nowi�y 55,3/ 
ca�o�ci budownictwa mieszkaniowego, przy czym udzia� zasobów miesz-
kaniowych obs�ugiwanych przez instytucje spó�dzielcze stanowi� w tym- 
::e roku 1444 tys. mieszka� (14,8/ ca�o�ci zasobów mieszkaniowych)1. 
Udzia� spó�dzielczego budownictwa mieszkaniowego w ca�o�ci zasobów 
mieszkaniowych b'dzie dalej systematycznie wzrasta�, co wynika z przy-
j'tej przez czynniki polityczno-gospodarcze polityki rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego w Polsce do 1990 r., nadaj�cej tej formie inwes-
torskiej zdecydowany priorytet (ponad 75/ ogólnej liczby mieszka� 
oddawanych do u�ytku w miastach w latach 1971� 1990)6.

Zasadniczym celem dzia�alno�ci spó�dzielczo�ci budownictwa miesz-
kaniowego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jej cz�onków. 
Realizacja tego celu nast'puje w trzech fazach. S� to:

� wznoszenie budynków mieszkaniowych i zwi�zanych z nimi urz�-
dze� us�ugowych;

* Mgr Bogdan D�browski � dyrektor Spó�dzielni M ieszkaniowej �Ogniwo$, 
dr W �odzimierz M ielczarek � adiunkt w Zak�adzie Ekonomiki Budownictwa i Inwes-
tycji Instytutu Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu %ódzkiego.

1 Rocznik s ta ty s tyczn y  1978, W arszawa 1978, tab. 13 s. 342; tab. 14, s. 344;
tab. 15, s. 345.

3 V Plenum !" PZPR. Podstawowe dokumenty i materia�y, Warszawa 1972.



� rozdzia� mieszka�;
� eksploatacja i utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
W  aktualnej sytuacji dzia�alno�� spó�dzielni w zakresie dwu pier-

wszych faz jest ograniczona odpowiednimi limitami i dyrektywami ad-
ministracyjnymi w odniesieniu do liczby, standardu i lokalizacji odda-
wanych mieszka�, a tak�e ich rozdzia�u. St�d te� jedynie je�li chodzi
o eksploatacj! i utrzymanie zasobów mieszkaniowych istniej� wi!ksze 

mo�liwo�ci samorz�dnego dzia�ania spó�dzielni.

Zwa�ywszy podane powy�ej okoliczno�ci (wzrost liczby eksploato-

wanych mieszka� oraz mo�liwo�ci samorz�dnego ich eksploatowania 

przez spó�dzielnie), jednym z najbardziej istotnych problemów stoj�-

cych przed spó�dzielczo�ci� mieszkaniow� jest zagadnienie kosztów eks-

ploatacji mieszka�3.

W  niniejszym opracowaniu przedstawimy jeden z aspektów proble-

matyki kosztów gospodarki mieszkaniowej, a mianowicie problem pro-

gnozowania tych�e kosztów.

Mo�liwo�� prowadzenia samodzielnej polityki eksploatacyjnej wy-

maga stworzenia sobie pewnej koncepcji modelowej, wynikaj�cej z kon-

kretnych warunków dzia�alno�ci spó�dzielni (wielko��, standard i zu�y-

cie zasobów mieszkaniowych oraz zmiany w nich nast!puj�ce w bada-

nym okresie). Realizacja tej koncepcji wymaga znajomo�ci przysz�ych 

kosztów jej praktycznego urzeczywistnienia, w celu prowadzenia cho-

cia�by umo�liwiaj�cej j� od strony finansowej odpowiedniej polityki 

czynszowej. Prognozowanie kosztów,gospodarki mieszkaniowej ma wi!c 

okre�lony sens spo�eczno-ekonomiczny, a próba takiej prognozy, na 

przyk�adzie dzia�alno�ci Spó�dzielni Mieszkaniowej �Ogniwo� w "odzi � 

stanowi cel naszego artyku�u.

Nale�y stwierdzi�, i� zdajemy sobie spraw! ze stosunkowo du�ych 

ogranicze� przydatno�ci prognozowania kosztów w warunkach spó�dziel-

czo�ci mieszkaniowej ze wzgl!du na du�y stopie� niepewno�ci co do 

wielko�ci przysz�ych zasobów mieszkaniowych eksploatowanych przez 

dan� spó�dzielni! (decyzje administracyjne niezale�ne od samej spó�-

dzielni), tym niemniej mo�liwo�ci je j wykorzystania dla obszaru dzia-

�ania wojewódzkiej spó�dzielni mieszkaniowej lub, co bardziej interesu-

j�ce, spó�dzielni typu eksploatacyjnego � s� oczywiste.

Prognoza przedstawiona zostanie przy pomocy metod ekonometry- 

cznych (modele trendu rozwojowego i wag harmonicznych) i obejmie 

lata 1976�19804.

3 Prognoza rozwoju gospoddrki mieszkaniowej w  latach 1971� 1990, Warszawa 

1973. Pojawienie si! spó"dzielni typu w y"#cznie eksploatacyjnego (casus � powsta"a 

z dniem 1 stycznia 1979 r. Spó"dzielnia M ieszkaniowa �Teofilów$ w %odzi) czyni 
problem kosztów  eksploatacji szczególnie wyra&nym.

4 Prognoza przeprowadzona zosta"a w 1975 r.



Charakterystyka przedmiotu bada�, metod badawczych i wyników 
bada� � to kolejne cz��ci naszego opracowania.

II. KOSZTY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

(na przyk�adzie Spó�dzielni M ieszkaniowej �Ogniwo" w �odzi)

1. SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA �OGNIW O" W  !ODZI � KROTKA CHARAKTERYSTYKA

Spó#dzielnia Mieszkaniowa �Ogniwo" w !odzi powsta#a 16 czerwca 
1922 r. jako Spó#dzielcze Towarzystwo Budowy Domów dla Oficerów. 
Jej dzia#alno�� w okresie mi�dzywojennym ograniczy#a si� do budowy 
i eksploatacji jednego czteropi�trowego domu (wybudowanego w 1930 r.), 
a po wojnie, do 1957 r., wy#%cznie do eksploatacji tego& budynku. Po 
roku 1957 Spó#dzielnia wznowi#a dzia#alno�� inwestycyjn% jako spó#-
dzielnia typu w#asno�ciowego pod nazw% Spó#dzielnia Budowlano-Miesz- 
kaniowa �Ogniwo". Od tego te& okresu datuje si� ci%g#y jej rozwój5, 
aczkolwiek do 1975 r. nie by#a ona jednostk% du&% i jej udzia# w ca-
#o�ci zasobów mieszkaniowych !odzi wynosi# ok. 2°/0. Stosunkowo wol-
ny, cho� wyra'ny rozwój Spó#dzielni w tym okresie wi%za# si� bezpo-
�rednio z niewielkim w skali miasta zapotrzebowaniem na mieszkania 
w#asno�ciowe.

W  1975 r. Spó#dzielnia zmieni#a statut, przeobra&aj%c si� ze spó#dziel-
ni typu w#asno�ciowego w spó#dzielni� typu lokatorsko-w#asno�ciowego 
pod nazw% Spó#dzielnia Mieszkaniowa �Ogiwo". W tym samym roku, 
decyzj% Oddzia#u !ódzkiego Centralnego Zwi%zku Spó#dzielni Budo-
wnictwa Mieszkaniowego, Spó#dzielnia sta#a si� rejonow% spó#dzielni% 
dla dzielnicy !ód'-Górna.

Powy&sze fakty spowodowa#y istotne konsekwencje dla dalszego jej 
rozwoju. W  rezultacie tych decyzji Spó#dzielnia �Ogniwo" rozpocz�#a 
przejmowanie od innych spó#dzielni zasobów mieszkaniowych � eksplo-
atowanych przez nie w dzielnicy Górna � w tzw. eksploatacj� powier-
nicz%, a nast�pnie na w#asno��. Przej�#a ponadto wszystkie rozpocz�te 
w dzielnicy inwestycje mieszkaniowe, a tak&e ca#% now% substancj� 
w dzielnicy, realizowan% w ramach programu budownictwa mieszkanio-
wego. W  ramach tzw. powiernictwa przej�#a tak&e zasoby mieszkanio-
we miasta i zak#adów pracy (realizacja zasady �jeden gospodarz w o- 
siedlu"). Skutki tych posuni�� sta#y si� bardzo widoczne, bowiem ju& 
w 1976 r. Spó#dzielnia eksploatowa#a 205 tys. m2 powierzchni mieszkal-
nej. Budowa w dzielnicy takich osiedli jak: Chojny-Zatorze, Beczkowa,

8 Powierzchnia mieszkalna spó�dzielni wzros�a z 3088 m> w roku 1958, do 
75 767 m» w  roku 1975.



Rzgowska-Tuszy�ska i szeregu budynków o lokalizacjach uzupe�niaj�-
cych � zapewniaj� jej dalszy rozwój, powi�kszaj�cy zakres obs�ugiwa-
nej przez ni� pow. mieszkalnej do ok. 800�900 tys. m2 w  1982 r.

2. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

Na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wp�ywaj� nak�ady 
zwi�zane z czynno�ciami niezb�dnymi dla zapewnienia w�a�ciwej eks-
ploatacji i utrzymania tych zasobów.

Nak�ady ponoszone na bi���c� eksploatacj� zasobów mieszkaniowych 
wi��� si� z nast�puj�cymi czynno�ciami:

� przejmowanie do eksploatacji budynków i urz�dze� z nimi zwi�-
zanych oraz sprawowanie nadzoru technicznego nad ca�o�ci� zasobów 
mieszkaniowych;

� piel�gnacja zieleni, utrzymanie czysto�ci i porz�dku oraz bezpie-
cze�stwa przeciwpo�arowego w budynkach i ich otoczeniu;

� zapewnienie mieszka�com mo�liwo�ci korzystania z us�ug komu-
nalnych, takich jak: woda, kanalizacja, wówóz �mieci;

� obs�uga administracyjna zasobów mieszkaniowych (wymiar i in-
kaso op�at za u�ytkowanie lokali, prowadzenie ksi��ek meldunkowych, 
ewidencja zasobów itd.)°.

Nak�ady na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zwi�zane s� z pra-
cami podejmowanymi w celu ich konserwacji lub w celu usuni�cia 
powsta�ych ewentualnie szkód7.

Konserwacja substancji mieszkaniowej polega na planowych remon-
tach zapobiegawczych, remontach bie��cych i kapitalnych. Remonty te 
ró�ni� 'si� mi�dzy sob� zakresem rzeczowym i finansowym wykonywa-
nych robót i wynikaj� ze zu�ycia technicznego substancji mieszkaniowej.

Proces zu�ycia technicznego nie jest jedynym procesem, jakiemu 
podlegaj� budynki mieszkalne i urz�dzenia z nimi zwi�zane. Podobnie 
bowiem jak i inne �rodki trwa�e, budynki mieszkalne podlegaj� zu�yciu 
ekonomicznemu, zwi�zanemu z post�pem technicznym i dokonuj�cymi 
si� nieustannie przemianami spo�eczno-gospodarczymi (ze wzrostem go-
spodarczym idzie w  parze wzrost wymaga� spo�ecznych w odniesieniu 
do poziomu standardu mieszkaniowego).

Z takich to przyczyn obok czynno�ci remontowych, zapobiegaj�cych 
procesom dekapitalizacji budynków mieszkalnych, poddaje si� substan-
cj� mieszkaniow� procesowi sta�ej modernizacji, obejmuj�cej:

8 R. J a j s z c z y k ,  Problemy I p e rsp ek tyw y  spó�dzielczej gospodarki zasobami

mieszkaniowymi,  W arszawa 1976, s. 9.
7 S. C h o j e c k i ,  Amortyzacja w gospodarce mieszkaniowej,  W arszawa 1966, s. 32.



� wyposa�enie budynków i mieszka� w instalacje oraz urz�dzenia 
techniczne;

� zmian� wielko�ci i uk�adu funkcjonalnego mieszka�;
� zmian� sposobu zabudowy i zagospodarowania zespo�ów miesz-

kaniowych.
Powy�sze czynno�ci wymagaj� odpowiednich nak�adów finansowych, 

które pokrywane s� w drodze op�at wnoszonych przez cz�onków spó�-
dzielni, czyli w ramach op�aconych przez nich czynszów.

W instrukcji obowi�zuj�cej przy opracowywaniu rocznych planów 
dzia�alno�ci gospodarczej8 rodzajowy uk�ad kosztów gospodarki miesz-
kaniowej przedstawia si� nast�puj�co:

A. P�ace i narzuty na p�ace pracowników administracyjno-biurowych 
i in�ynieryjno-technicznych:

� wynagrodzenia pieni��ne i w naturze, obj�le osobowym fundu-
szem p�ac (��cznie z funduszem premiowym), przy czym nie w��cza si� 
tutaj p�ac konserwatorów, a w wynagrodzenia dozorców wlicza si� 
koszty utrzymania funkcyjnych lokali mieszkalnych wzgl�dnie ekwiwa-
lentu z tego tytu�u;

� sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne; t

� podatek od funduszu p�ac obci��aj�cy pracodawc�.
B. M ateria�y, przedmioty nietrwa�e, energia:
� koszty zakupu i sk�adowania materia�ów i przedmiotów nietrwa-

�ych, zu�ywanych na cele eksploatacji zasobów mieszkaniowych (np. ma-
teria�y zu�yte do utrzymania czysto�ci, o�wietlenie nieruchomo�ci � 
�arówki, materia�y biurowe itp.);

� koszty energii elektrycznej zu�ywanej na cele o�wietleniowe 
i nap�dowe (np. hydrofornie);

� koszty opa�u oraz materia�ów pomocniczych (np. smary) wraz 
z kosztami ich transportu i sk�adowania;

� koszty energii elektrycznej zu�ywanej do o�wietlenia pomieszcze� 
kot�owni i nap�du silników;

� koszty energii cieplnej nabytej z zewn�trz, dotycz�ce centralnego 
ogrzewania i dostawy cieplej wody;

� koszty materia�ów pomocniczych i energii elektrycznej zu�ywa-
nej do eksploatacji d!wigów.

C. Woda i kanalizacja:
� koszty dostawy wody i op�aty za korzystanie z kanalizacji miej-

skiej;
� koszty wody zu�ytej do.nape�nienia instalacji centralnego ogrze-

wania.

0 Uchwala nr I N  Zarz�du CZSBM z dnia 5 12 1975, W arsiawa 1975.



D. Wywóz �mieci.

E. Pozosta�e koszty:

� op�aty za u�ytkowanie terenów, zgodnie z decyzj� w�a�ciwego 

organu administracji pa�stwowej dla terenów eksploatowanych przez 

spó�dzielni� (op�aty za prawo wieczystego u�ytkowania terenów);

� koszty czyszczenia kominów;

� nak�ady na bhp. i ubezpieczenie rzeczowe;

� wydatki zwi�zane z eksploatacj� d!wigów;

� koszty podró�y s�u�bowych;

� inne wydatki.

F. Remonty i konserwacje oraz amortyzacja:

� odpisy na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych sta-

nowi�cych w�asno�" spó�dzielni (��cznie z terenami zielonymi i urz�dze-

niami zabawowymi);

� koszty remontów i konserwacji budynków z wyposa�eniem przy-

j�tych w administracj� zlecon� (��cznie ,z kosztami utrzymania terenów);

� koszty remontów i konserwacji �rodków trwa�ych nie zaliczonych 

do zasobów mieszkaniowych, a u�ytkowanych w gospodarce zasobami 

mieszkaniowymi;

� odpisy amortyzacyjne.

G. Narzut kosztów zarz�du, b�d�cy cz��ci� kosztów przypadaj�cych 

na gospodark� zasobami mieszkaniowymi, wynikaj�c� z rozliczenia ogól-

nej kwoty kosztów zarz�du.

H. Odpisy na fundusze specjalnego przeznaczenia:

� odpisy na zak�adowe fundusze (socjalny, mieszkaniowy i nagród);

� odpisy na scentralizowany fundusz szkolenia;

� odpisy na fundusz spo�eczno-wychowawczy,-

� wp�aty na fundusz orc/anizacyjno-samorz�dowy.

Tabela 1 przedstawia kszta�towanie si� kosztów zasobów mieszkanio-

wych wg uk�adu rodzajowego � ogó�em oraz w przeliczeniu na 1 m2 

pow. mieszkalnej � w Spó�dzielni Mieszkaniowej �Ogniwo# w $odzi 

w latach 1958�1975°.

Przedstawione w tabeli informacje tworz� zespó� danych, na pod-

stawie których dokonano prognozy kosztów gospodarki mieszkaniowej 
Spó�dzielni do 1980 r.

9 Dane zawarte w tab. i przedstawione s� w nieco innym uk�adzie, ni� okre�la 

to przedstawiony uprzednio obowi�zuj�cy ramowy uk�ad rodzajowy kosztów. Ró�ne 

uk�ady tych�e kosztów obowi�zuj�ce w latach 1958� 1975 spow odowa�y koniteczno�! 

m odyfikacji przyj"tego uk�adu w celu pe�nej ich porównywalno�ci, a dodatkowe 

w yodr"bnienie takich sk�adników jak centralne ogrzewanie w�asne i zakupione oraz 

dostawa ciep�ej wody i d#wigi � pozwala na precyzyjniejsze okre�lenie prognozy.



III. METODA BADA�

/
Przy sporz�dzaniu prognozy kosztów gospodarki mieszkaniowej Spó�-

dzielni Mieszkaniowej �Ogniwo" w �odzi na lata 1976�1980 pos�u�ono 

si� dwiema metodami ekonometrycznymi, a mianowicie: modelem ten-

dencji rozwojowej i metod� wag harmonicznych (trendu pe�zaj�cego).

t. MODEL TENDENCJI ROZW OJOW EJ

W �ród modeli ekonometrycznych wykorzystywanych do prognoz 

ekonomicznych dominuj�ce miejsce zajmuj� modele tendencji rozwo-

jowej z racji swej prostej budowy i �atwo�ci interpretacji.

Modele te �maj� opisywa! wahania badanych zmiennych endoge- 

nicznych w czasie, z ' wyró�nieniem takich zasadniczych elementów jak 

trend, wahania cykliczne i przypadkowe. W modelach tego typu zmien-

ne endogeniczne przedstawione s� jako funkcje zmiennej «t» która 

przybiera kolejne warto�ci ca�kowite, zwi�kszaj�c sw� warto�! o jeden, 

dla kolejnych, nast�puj�cych po sobie okresów (momentów) czasu"10.

Najwa�niejsz� spraw� przy sporz�dzaniu prognoz jest d��enie do 

mo�liwie trafnego, wszechstronnego okre�lenia, jak � przy danych 

warunkach wyj�ciowych oraz w perspektywie przyj�tego okresu pro-

gnozowania � u�o�y si� kszta�t zmiennej prognozowanej.

Trafno�! prognozy jest to prawdopodobie#stwo spe�nienia przewi-

dywania. Jest ono tym wi�ksze, im pe�niej i bardziej obiektywnie 

uwzgl�dniono w prognozie mo�liwo�ci i warunki przebiegu prognozo-

wanego procesu.

Do prognozowania w oparciu o klasyczne modele tendencji rozwo-

jowej przyj�to funkcje o nast�puj�cych postaciach: 

liniowa: Yrt =  cr0r +  ctlrXt +  ert, 

pot�gowa: lnYrt =  aCr +  alrlnXt +  ert, 

wyk�adnicza: lnYrt =  a0t +  alrXt +  £«� 

gdzie:

Yrt � wielko�! r-tego sk�adnika kosztów w roku t,

Xt � zmienna czasowa (trend) przyjmuj�ca kolejne warto�ci
1,2.....  18,

aor, cilr � param etry strukturalne, 

en � zmienna losowa resziowa.

Oszacowania parametrów dokonano przy pomocy metody najmniej-

szych kwadratów, która jest najprostsz� i najwygodniejsz� z metod 

estymacji dla modeli prostych i rekurencyjnych. W opracowaniu pomi-

ni�to szczegó�owe omówienie metody najmniejszych kwadratów, za-

10 Z. P a w � o w s k i ,  Ekonometria, W arszawa 1966, s. 52. .



równo ze wzgl�du na szczup�e ramy opracowania, jak i powszechn� 

znajomo�� tej, w pratkyce najcz��ciej wykorzystywanej, metody11.
Do wyboru ostatecznej postaci modelu wykorzystano miary zgo-

dno�ci. By�y nimi:

� wspó�czynnik determinacji, okre�laj�cy jaka cz��� zmienno�ci 

ca�kowitej zmiennej endogenicznej zosta�a obja�niona przez model12;

� wspó�czynnik korelacji, przedstawiaj�cy si�� zwi�zku mi�dzy 

zmiennymi obja�nianymi i obja�niaj�cymi i pozwalaj�cy na okre�lenie, 

która ze zmiennych obja�niaj�cych powinna by� wprowadzona do mo-

delu (wspó�czynnik korelacji liczymy jako pierwiastek kwadratowy 

z wspó�czynnika determinacji).

Do weryfikacji modelu wykorzystano sprawdzian statystyki T-Stu- 

denta, pozwalaj�cej okre�li� skal� b��du poczynionego w szacunkach 
parametrów.

Je�eli otrzymane charakterystyki statystyczne, czyli tzw. wspó�czyn-

nik determinacji jest bliski jedno�ci oraz uzyskane b��dy ocen para-

metrów s� niewielkie, to wtedy modele tendencji rozwojowej mog� by� 

wykorzystane dla celów prognozowania.

Klasyczne modele, mimo swej prostoty maj� jednak�e pewne wady. 

S� nimi: arbitralny wybór postaci analitycznej funkcji oraz fakt przy-

porz�dkowania jednakowego znaczenia obserwacjom pochodz�cym z ró�-

nych okresów czasu, cho� z do�wiadcze! wiadomo, �e wi�ksz� rang� 

maj� obserwacje najbli�sze okresowi, na który sporz�dzono prognoz�.

i

2. METODA WAG HARMONICZNYCH � TRENDU PE"ZAJ#CEGO

Powy�szych wad pozbawiona jest w znacznym stopniu metoda wag 

harmonicznych. Jej istota polega na okre�leniu takiej linii trendu, która 

b�dzie sama wynika� z szeregu statystycznego, w zwi�zku z czym nie 

b�dzie zale�e� od arbitralnego wyboru postaci analitycznej funkcji. Kon-

struowanie prognozy winno opiera� si� w szczególno�ci na informacjach 

pochodz�cych z pó$niejszych okresów czasu, gdy� aktualne dane po-

winny wykazywa� mo�liwie najwi�ksze podobie!stwo do nieznanych 

wielko�ci okresu obj�tego prognoz�. Preferowanie informacji nowych 

wzgl�dem starych ustrzeg� przed zbyt dalekim wybieganiem w przy-

sz�o�� przy konstruowaniu prognozy, co ma istotne znaczenie w�a�nie 

przy prognozowaniu kosztów.

11 P a w � o w s k i ,  op. cit., s. 81, a tak"e � Zarys ekonometrii,  pr. zbiór, pod 

red. Z. H e 11 w i g a, W arszawa 1967. 

a#xly
1S R* =  ~ý iy  $ (w sPó�C2ynnik determinacji), gdzie: aW y �  zmienno%& obja%niana; 

yiy  � zmienno%& nleobja%niana.



W y k o n a n ie

W yszczególnienie ka
miary 1958 z�/m* 1959 z�/m* I960 z�/m2 1961 z�/m* 1962 z�/m* 1963 z�/m* 1964 z�/m* 1965 z�/m* 1966 z�/m* 1967 z�/m* 196�

«

z�/m* 1969 zl/m* 1970 ! z�/m*

__ i  _

1971 z�/m* 1972 z�/m* 1973 z�/m* V974 z�/m* j 1975 z�/m*

Roczna powierzchnia 

zasobów mieszka-
niowych ogó�em m* 3 088 X 3 571 X � 7 439 X 10 431 X 11 856 X 13821 X 13818 X 15 027 X 15 698 X 16 783 X 16 783 X 19 792 X 24 162 X 20 533 X 33 939 X 45 879 X 58 414 X 75 767 X

Koszty gospodarki za-
sobami mieszkanio-
wymi ogó�em tys. z� 67 21,69 123 33,44 316 42,48 473 45,35 601 510,09 808 58,46 921 67,38 1 118 74,98 1 177 74,98 1 "26 78,10 1 356 80,80 1 680 84,88 1 988 82,28 2 445 92,13 3 038 89,51 4 239 .92,39 5 952 101,89 7 272 95,98

Eksploatacja podsta-
wowa ogó�em U 52 16,84 95 26,60 149 20,03 239 22,91 293 >24,71 351 25,40 389 28,15 451 30,01 499 31,79 484 28,83 617 36,98 799 40,37 965 39,94 1 048 39,49 1 364 4.0,19 1 857 40,48 2814 48,17 3 393 44,78

p�ace z narzutami ff 26 8,42 38 10,64 54 7,53 66 6,33 69 5,82 83 6,01 88 6,37 92 6,12 97 6,18 114 6,79 130 7,79 137 6,92 170 7,04 246 9,27 324 9,55 479 10,44 651 11,14 839 11,07

materia�y, przedmioty 

nietrwa�e li 4 1,30 22 6,16 16 2,15 12 1,15 15 1,27 26 1,88 40 2,89 60 3,99 65 4,14 15 0,89 15 0,90 17 0,89 17 0,70 24 0,90 34 1,00 46 1,00 69 1,18 49 0,64

woda i kanalizacja !> 5 1,61 14 3,92 � 21 2,82 21 2,01 29 2,45 20 1,45 23 1,66 24 1,60 25 1,59 26 1,55 26 1,56 31 1,57 39 1,61 48 1,81 52 1,53 75 1,63 110 1,88 161 2,12
v yw óz #mieci II 3 0,97 3 0,84 5 0,67 7 0,67 8 0,67 21 1,52 35 2,53 45 2,99 59 3,76 23 1,37 20 1,20 13 0,66 24 0,99 30 1,13 43 1,27 � 50 1,09 67 1,14 69 0,92

op�aty za u$ytkowa-
nie terenu II

_ _ _ 15 1,08 9 0,60 19 1,21 13 0,77 20 1,20 20 1,01 43 1,78 45 1,70 79 2,33 86 1,87 196 3,35 201 2,65
odpisy na fundusze II 2 0,65 8 2,24 10 1,34 29 2,78 51 )4,30 61 1,41 50 3,62 61 4,06 93 5,92 157 9,35 292 17,50 454 ?2,94 530 21,93 544 20,50 686 20,21 892 19,44 1 438 24,62 1 346 17,77

pozosta�e koszty II 12 3,89 10 2,80 . 43 5,78 62 5,94 63 5,31 55 3,98 64 4,63 72 4,79 54 3,44 35 2,09 79 4,73 79 3,99 101 4,18
*

90 3,39 112 3,30 189 4,12 222 3,80 648 8,55
narzut kosztów  

zarz%du
. 1

42 4,03 58 4,89 85 6,15 74 5,36 88 5,86 87 5,54 101 6,02 35 . 2,10 48 2,43 41 1,70 21 0,79 34 1,00 40 0,87 61 1,04 80 1,06
C.o. w�asne

roczna powierzchnia
ogrzewana m* 600 X 1 113 X 7 066 X 7413 X 8 695 X 10 480 X 10 480 X 11 686 X 11 686 X 10 949 X 6 108 X 4 902 X 4 902 X 4 902 X 3 513 X 3513 X 3 513 X 3513 X,

l:oszty ty s . z� 15 25,00 28 24,80 167 23,63 230 31,03 280 32,20 428 40,84 506 48,28 615 52,63 617 52,80 645 58,91 388 63,52 315 64,26 354 72,21 364 74,26 245 69,74 244 69,45 238 67,75 239 68,03
C.o. zakupione 

roczna powierzchnia

ogrzewana m* / X X X X 626 X 62 Q X 626 X 626 X 1 065 X 3511 X 9 437 X 11 715 X 16 028 X 18 356 X 27 138 X 39 061 X 50 391 X 68 525 X

koszty ty s . z� X � X � X � X 21 33,55 22 35,14 23 36,74 27 43,13 36 33,80 72 20,51 . 311 {32,96 483 fil,23 519 32,38 857 46,69 1 176 43,33 1 582 40,50 1 973 35,15 2 559 37,34

Dostawa cieplej wody 

roczna powierzchnia 

lokali obj&tych  
dostaw% m* X X X X X X X

f

x v X X 1 078 X 1 078 X 1 078 X 1 463 X 7 578 X 19 410 X 31 832 Xi 45 232 X

koszty ty s . z� 15 13,91 29 26,90 20 18,55 17 11,64 82 10,82 236 12,16 316 10,06 573 12,67
D'wigi 

roczna powierzchnia 

lokali korzystaj%cych
z d'wigów m* X

(

X X 961 X 1 621 X 1 62! X 2 659 X 3 894 X 3 894 X 3 894 X 3 894 X 4 871 X 9 059 X 10571 X 10 571 X 17 901 X 23 633 X 28 049 X,

koszty ty s . zl � � � � 4 4,16 7 4,32 7 4,32 13 4.89 25 6,42 25 6,42 25 6,42 25 6,42 54 11,09 130 1,4,35 159 15,04 171 16,18 320 17,88 611 24,85 508 18,11

! r ó d � o :  Spnwozdcnl« Hr C.&SGWO Sp i�liM nl MUiskMitowij ,,OgnIwc>+ w ;odil dotycz�c* lit 1»M�1Í7S.
N /



Prognoza kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spó�dzielni M ieszkaniowej �Ogniwo" w �odzi na lata 1976� 1980,

Rok

Roczna powierzchni»  

zasobów m ieszkanio-

wych (mJ)

Eksploatacja podstawowa P�ace �  narzutami
Materia�y, przed-

mioty nietrwa�e

prognozowana®
fakty-

czna

ogó�em w  tys. z�
w  z�/m2 pow. 

mieszkaniowej
ogó�em w tys. i �

w z�/m2 pow. 

m ieszkaniowej
ogó�em w tys. z�

prognozo-

w aneb

fakty-

czne

prognozo-

wane®

fakty-

czne

prognozo-

wane

fakty-

czne

prognozo-

wane

fakty-

czne

prognozo-

w ane0

fakty-

czne

1975 72 432� 82 172 75 767 3 093,9� 3 552,5 3 393 45,64� 47,02 44,78 699,3�  806,1 839 10,72� 11,32 11,07 48,3�60,2 49

1976 79 593�  96 887 106 106 3 307,5�4 091,9 4 983 46,73�49,21 46,96 719,9� 890,5 1 280 10,63� 11,82 12,06 44,4�63,8 210

1977 86 794� 110 242 118 936 3 554,5� 4 597,9 58,36 47,97� 51,23 49,07 751,6� 980,4 1 540 10,70� 12,18 12,95 42,5�67,1 308

1978 93 945� 122 767 140 308 3 820,4� 5 085,0 7 520 49,23� 53,23 53,59 796,3� 1 068,3 1 904 10,85� 12,61 13,57 41,9�70,3 316

1979 101 246� 134 484 � 4 104,8�5 553,6 � 50,59�55,13 � 848,2� 1 157,2 11,04� 13,06 42,0�73,8 *

1980 108 680� 145 540 � 4 398,9�6 012,7 � 51,98�57,00 905,9� 1 230,9 12,19� 14,57 ' 42,8�67,4

W oda i kanalizacja

ogó�em  w tys. z�

prognozo-

w ane�

fakty-

czne

145.0� 171,2

160.4�207,0 

175,6�239,6

191.4�269,2 

206,9�297,5

223.0� 323,6

161

331

288

543

w z�/m2 pow. 
m ieszkaniowej

prognozo-

w ane3

a W arian t g!rny  m etody wag harmonicznych (przedzia� okrtilony granicami b�!du � dotyczy u d).

b W arian t �redni m etody wag harm onicznych, 
# W arian t dolny m etody w ag harm onicznych, 
d W arian t dolny funkcji liniow ej.
U w a g a :  Faktyczne koszty gospodarki zasobam i m ieszkaniow ym i w la tach  1976�1978 przedstaw ionow  cenach bieiqcych.

$ r ó d � o :  Obiiczenia w�asne.

fakty-

czne

1,99�2,10

2,02�2,38

2,05�2,55

2,07� 2,71

2,10�2,83

2,14�2,96

2,12
2,18

2,42

3,87

W yw óz #mieci

ogó�em w tys. z�

prognozo-

w aneb

fakty-

czne

Odpisy na fundusze

ogó�em w tys. z�

prognozo-

wane^

fakty-

czne

GG, 10� 78,30 

68,12� 88,92 
71,04� 98,64 
74,46� 107,86 
78,34� 116,63 
32,57� 125,04

69

89

93

117

1 376,8�1 527,9 
1 477,6� 1 736,6 
1 589,2� 1 934,5 

i 708,0�2 125,2 
1 832,0�2 310,4 

t 960,7�2 491,3

1 346

1 908

2 163 
2 538

w z�/m2 pow. 

m ieszkaniowej

prognozo- jfakty- 
waneb czne

18,67�21,92

18,21�23,78

17,97�25,40

17,89�26,86

17,93�28,21

18,06� 29,47

+

17,77

17,98

18,19

18,08

w porównaniu z faktycznie osi�gni!tym i wynikami w latach 1976� 1978

Pozosta�e koszty
Centralne ogrze-

w anie w�asne
Centralne ogrzewanie zakupione D%wigi Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi

ogó�em w tys. z�
w z�/m2 pow. 
mieszkaniowej

w z�/m2 pow. 

mieszkaniowej
ogó�em w tys. z�

w z�/m2 pow. 
mieszkaniowej

ogó�em w tys. zl
w  z�/m2 pow. 
m ieszkaniowej

ogó�em w tys. z�
w z�/m2 pow. 

mieszkaniowej

prognozo-

w ane&>

fakty-

czne

prognozo-

waneb

fakty-

czne

prognozo-

wane'l

fakty-

czne

prognozo-

w ane11

fakty-

czne

nrognozo-

waneb

fakty-

czne

prognozo-

wane11

fakty-

czne

prognozo-

w ane0

fakty-

czne

Ifakty- 
prognozowaneb 1 ,

prognozo-

wan eb

fakt y-

czne

488,4� 638,2 648 6,72� 8,36 8,55 . 68,03 2 318,8�2 620,4 2 559 34,0� 39,6 37,34 494,2�577,8 508 19,91�21,71 18,11 6 642,2� 7 563,4 7 272 96,88� 99,91 95,98

544,1� 814,5 553 7,10� 10,10 5,21 62*7�73,8 66,39 2 538,2� 3 048,6 4 302 31,5� 41,0 41,28 5& 2,9�648,9 1 061 20,15�23,15 16,50 7 100,8� 8 679,6 12 620 98,63� 103,82 118,94

599,6� 972,0 569 7,45� 11,65 4,78 65,5�77,0 69,70 2 780,8� 3 453,6 5 270 29,4� 41,9 45,94 544,8�720,6 1 160 20,66�24,60 17,06 7 625,3� 9 729,9 15 181 100,60� 107,52 127,64

657,5� 1 114,7 336 7,93� 12,93 2,39 68,3�80,0 71,82 3 038,9�3 843,2 6 023 27,6� 42,6 44,17 585,1�793,1 1 289 21,39�26,03 17,38 8 193,7� 10 736,4 18 099 102,71� 111,08 128,99

716,6� 1 246,6 8,28� 14,22 71,1�83,1 3 308,5�4 221,2 26,0�43,0 631,3�866,5 � 22,22�27,48 � 8 795,0� 11 709,8 � 104,94� 114,52 .

778,2� 1 368,6 �+ 8,71� 15,37 � 73,9�86,2 � 3 587,4�4 589,9 � 24,6�43,3 � 682,4�940,4 � 23,17�28,95 � 9 422,7� 12 656,9 � 107,24� 117,88 �



Konstruowanie prognoz metod� wag harmonicznych polega na w y-

znaczeniu dla danego szeregu czasowego realizacji zmiennej y:

Yi. �2......  yn
1° warto!ci przewidywanych (prognoz) zmiennej " w okresach n +  1, 

n +  2, ... + n  + p, czyli:

+1 / Yn+2r ���# Yn+pr
gdzie p jest horyzontem prognozy,-

2° przedzia$ów ufno!ci dla otrzymanych warto!ci przewidywanych 
(prognoz), przy ustalonym poziomie ufno!ci 1 � a,

(Yn+i � rb- Yn+i + ri)
(Yn+s %2; Yn+2 Tj)
(Y�+p � %&? Yn+P 4� rp), 

gdzie rj jest b$'dem prognozy obliczonym przy przyj'tym poziomie 
ufno!ci 1 � a13.

IV. PROGNOZA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

W SPÓ!DZIELNI MIESZKANIOWEJ �OGNIWO" W !ODZI DO 1980 R.
WYNIKI BADAN1«

1. UWAGI OGÖLNE

Informacje wyj!ciowe do sporz�dzenia prognozy przedstawione zo-
sta$y w tab. 1. Dane zawarte w tej tabeli charakteryzuj� koszty w uk$a-
dzie rodzajowym: w wielko!ciach absolutnych oraz w przeliczeniu na 
1 m2 pow. mieszkalnej zasobów mieszkaniowych znajduj�cych si' w dys-
pozycji Spó$dzielni �Ogniwo*15. Ze wzgl'du na fakt, i0 o przysz$ej w iel-
ko!ci zasobów mieszkaniowych Spó$dzielni decydowa6 b'dzie polityka 
inwestycyjna W ojewódzkiej Spó$dzielni Mieszkaniowej w 7odzi, a nie 
samej Spó$dzielni �Ogniwo*, rozwój tej0e mo0e ulec w przysz$o!ci gwa$-

13 Bli�sze omówienie metody mo�na znale$% w Ekonometryczne prognozy popytu  

na wybrane artyku!y  "yw n o#c iow e  i nie"ywno#ciowe,  pr. zbiór, pod red. J. W i & c k a  
!ód$ 1976.

14 Oblicze' dokonano na maszynie cyfrowej �Odra 1304" w O�rodku O bliczenio-
wym Uniwersytetu !ódzkiego. Do szacowania parametrów klasycznych modeli ten-
dencji rozwojowych wykorzystano program EKC-Odra 1304. Natomiast do prognozo-
wania metod) wag harmonicznych wykorzystano program o nazwie HEGA, sporz)-
dzony w Instytucie Ekonometrii i Statystyki U! w oparciu o schemat budowy prognoz 
dla tej metody, zaproponowany przez Zdzis�awa Helwiga.

15 W pracy nie dokonano prognozowania takich pozycji kosztów jak: op�aty za 

u�ytkow anie terenu i dostawy ciep�ej wody +zbyt ma�a liczba informacji � patrz 

tab. 1/, tym niemniej przy analizie ekonomicznej kosztów ogólnych gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi przedstawiono w p�yw  tych czynników na wynik ogólny 
kosztów.



�ownemu przyspieszeniu lub zwolnieniu. St�d te� modele prognoz opar-
tych na wska�nikach kosztów przypadaj�cych na jednostk� powierzchni 
maj� w naszym opracowaniu znacznie wi�ksz� warto�! praktyczn�, gdy� 
wska�niki te e� w du�ym stopniu uzale�nione od absolutnych wielko�ci 
zasobów mieszkaniowych Spó"dzielni.

Szczup"o�! miejsca przeznaczonego na niniejsze opracowanie unie-
mo�liwi"a prezentacj� szczegó"owych wyników naszej prognozy. St�d 
te� w tab. 2, zawieraj�cej wyniki prognozy, przedstawiono jedynie te, 
które poprzez analiz� statystyczno-ekonomiczn� uznano za najbardziej 
wiarygodne i prawdopodobne. Tym niemniej ka�dorazowo przy inter-
pretacji danych podano przyczyny uzasadniaj�ce odrzucenie wyników 
prognoz uzyskanych w oparciu o inne modele.

2. ANALIZA EKONOMETRYCZNO-EKONOMICZNA OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAN

Roczna powierzchnia zasobów mieszkaniowych

Prognozowanie przyrostów powierzchni zasobów mieszkaniowych 
eksploatowanych przez spó"dzielnie jest z podanych wy�ej wzgl�dów 
niemo�liwe (pkt IV. 1). Tym niemniej bez okre�lenia wielko�ci tych�e 
zasobów niemo�liwa sta"aby si� w"a�ciwa prognoza, tzw. prognoza wiel-
ko�ci kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Spo�ród rozpatrywanych wariantów funkcji opisuj�cych zmiany 
w czasie, które zachodz� w rocznej powierzchni zasobów mieszkanio-
wych, najlepsza w �wietle kryteriów  statystycznych jest funkcja w y-
k"adnicza, poniewa� oceny parametrów strukturalnych � a 0 i aj s� dla 
niej statystycznie istotne (a0 =  8,294 i a# =  0,151). W ysoki jest tak�e 
wspó"czynnik determinacji R2 =  0,915«. Jednak�e, mimo faktu, i� funkcja 
do�! dobrze opisuje zjawisko, zbyt du�e b"�dy prognoz (32,5�35,3%) na-
kazuj� odrzucenie prognozy w oparciu o t� funkcj�.

Znacznie mniejszym b"�dem obarczona jest prognoza sporz�dzona na 
podstawie metody wag harmonicznych (b"�d prognozy mie�ci si� w prze-
dziale zaledwie 6,3� 14,5%).

Poniewa� w ostatnim okresie obserwowanego od 1958 r. szeregu 
czasowego nast�pi" wyra�ny przyrost zasobów mieszkaniowych Spó"-
dzielni ..Ogniwo$, która, jak ju� wzmiankowano, sta"a s;� od roku 1976 
rejonow� spó"dzielni� dla dzielnicy �ód�-Górna, najbardziej sensown� 
do przyj�cia prognoz� jest górna, najwy�sza warto�! prognozy wed"ug

le Najwy�szy zo wszystkich modeli tendencji rozwojowych.



metody wag harmonicznych17, a wi�c: 88 240 m2 w 1976 r. i 127 110 m2 

w roku 1980.

Koszty eksploatacji podstawowej

Koszty eksploatacji podstawowej � ogó�em w tys. z�

Do opisu zmian w czasie najlepsza z rozpatrywanych okaza�a si� 

funkcja wyk�adnicza, której param etry strukturalne (a0 =  4,334 

i a! =  0,203) s� statystycznie istotne. Wysoki jest tak�e wspó�czynnik 

determinacji (R2 =  0,954). Jednak�e zbyt du�e s� b��dy prognoz (prze-

dzia� 31,4�34,0%), by mo�na przyj�� j� jako podstaw� opisu.

Mniejszym b��dem obarczona jest prognoza sporz�dzona na podsta-

wie wag harmonicznych (b��d prognozy zawiera si� w przedziale 

6,9� 15,5%), a jako w�a�ciw� przyj�to jej warto�� �redni�18.

"

Koszty eksploatacji � w z�/ms powierzchni mieszkaniowej

Do prognozy w tym uj�ciu z modeli tendencji rozwojowych najbar-

dziej przydatna okaza�a si� funkcja liniowa (istotne param etry struktu-

ralne a0 =  1716,2 i aj =  161,8 oraz wysoki wspó�czynnik determinacji 

R2 =  0,917). Funkcja ta ma tak�e niewielkie b��dy prognoz (5,9�6,2%).

Jednak�e jeszcze mniejszy zakres b��dów posiada funkcja wag har-

monicznych i j� w�a�nie przyj�to przy konstruowaniu prognozy (b��dy 

mieszcz� si� w przedziale 1,5�4,6%).

P�ace z narzutami

P�ace z narzutami � ogó�em w tys. z�

Podobnie jak przy omawianiu kosztów eksploatacji podstawowej me-

tod� najlepsz� i wybran� dla celów prognostycznych okaza�a si� metoda 

wag harmonicznych (b��dy prognozy 7,1� 15,8%). Z funkcji tendencji 

rozwojowych najbardziej dogodna by�aby funkcja wyk�adnicza (a0 =  3,23

i a! =  1,73 oraz R2 � 0,939), lecz du�e b��dy prognozy (30,9�33,6%) eli-

minuj� j� jako podstaw� opisu.

17 W ka�dym modelu opracowano wyniki w trzech wariantach: dolnym, �rednim
i górnym.

18 W yliczona jako sprawdzian warto�ci prognozy na 1975 r. wynios�a 3323,2 tys. 
z�. W porównaniu z warto�ci! faktycznie osi!gni"t! w tym�e roku (tab. 1) pope�niony  
b�!d mie�ci si" w przewidywanym dla# przedziale.



P�ace z narzutami � w z�/m2 powierzchni mieszkaniowej

Jako podstaw� opisu przyj�to wyniki oblicze� oparte na metodzie 

wag harmonicznych (funkcje tendencji rozwojowych nie spe�niaj� w y-

maga� stawianych estymatorom � oceny parametrów s� statystycznie 

nieistotne dla funkcji pot�gowej i wyk�adniczej, dla funkcji liniowej za� 

zbyt niski jest z kolei stopie� obja�nienia: R2 =  0,251). B��dy prognozy 

w metodzie wag harmonicznych wynosz� 5,0�8,9%. Najbardziej po-

prawna wydaje si� jednocze�nie dolna prognoza z tej metody. Wynik 

tej prognozy, zawarty w granicach okre�lonych przez b��d: 

10,98 z�/m2 ± 0,34 z�/m2, jest najbardziej zbli�ony do faktycznej wiel-

ko�ci osi�gni�tego w 1975 r. funduszu p�ac (tab. 1) � 11,07 z�/m2. Przy-

j�cie tego w ariantu jest ponadto uzasadnione wprowadzeniem przez 

spó�dzielczo�! w roku 1976 zasady limitowania etatów, funduszu p�ac

i wzrostu �redniej p�acy, co ograniczy niew�tpliwie dynamik� wzrostu 
p�ac.

Koszty materia�ów i przedmiotów nietrwa�ych

Koszty materia�ów i przedmiotów nietrwa�ych � ogó�em w tys. z�

Ze wzgl�du na niski poziom wspó�czynników determinacji (Rs 

w przedziale 0,255�0,332) w odniesieniu do trzech funkcji modeli ten-

dencji rozwojowych � co sugeruje pomini�cie w modelu wa�nych 

zmiennych obja�niaj�cych � jako podstaw� oblicze� prognostycznych 

przyj�to model opisany metod� wag harmonicznych, cho! i ten cha-

rakteryzuje si� du�ymi b��dami w prognozie (17,9�28,8%). Jako pod-

staw� prognozy przyj�to jej wariant dolny. Sprawdzian-prognoza na 

1975 r. da� wynik 54,5 tys. z� ± 9,7 tys. z�. W przedziale tym mieszcz� 

si� koszty faktyczne, wynosz�ce w tym�e roku 49 tys. z� (tab. 1).

Koszty materia�ów i przedmiotów nietrwa�ych � w z�/m2

powierzchni mieszkaniowej

Prognozy dokonane przy przyj�ciu za podstaw� wska"ników prze-

liczeniowych kosztów w z�/m2 pow. mieszkaniowej zosta�y odrzucone, 

zarówno w metodach klasycznych, jak i w metodzie wag harmoni-

cznych, ze wzgl�du na du�� skal� b��dów oraz niekorzystn� ocen� 

parametrów i warto�ci statystyki T-Studenta.

Prognozy w odniesieniu do kosztów materia�owych s� znacznie 

utrudnione. W ynika to z nast�puj�cych przyczyn:



� brak odpowiedniej s�u�by zaopatrzenia, co powoduje nierytmicz- 

no�� w dostawach materia�owych;

� trudno�ci w zaopatrzeniu rynku w odpowiednie materia�y;

� zró�nicowany wiek i standard zasobów mieszkaniowych.

Trudno�ci te s� zw�aszcza wyra�ne w warunkach dynamicznie rozwi-

jaj�cej si! spó�dzielni jak� jest Spó�dzielnia Mieszkaniowa �Ogniwo" 

w #odzi. Istniej� bowiem k�opoty z opracowaniem normatywnego zu-

�ycia materia�ów i przedmiotów nietrwa�ych19.

Woda i kanalizacja

Woda i kanalizacja � koszty ogó�em w tys. z�

Jako podstaw! oblicze$ prognostycznych przyj!to model opisany 

metod� wag harmonicznych (wariant górny) charakteryzuj�cy si! naj-

mniejszymi b�!dami (12,7� 18,4%). W yniki bada$ opartych na meto-

dach klasycznych musia�y by� odrzucone ze wzgl!du na zbyt du�� ska-

l! b�!dów (28,7�29,2%).

Woda i kanalizacja � koszty w z�/m1 powierzchni mieszkaniowej

Tak�e i w tym przypadku modele klasyczne okaza�y si! nieprzy-

datne (oceny parametrów s� statystycznie nieistotne, a wspó�czynniki 

determinacji by�y bardzo niskie). Jedynie metoda wag harmonicznych 

mog�a by� wykorzystana dla prognozowania wska�nika wy�ej wymie-

nionych kosztów (b�!dy prognoz 8,6� 16,3%), przy czym w prognozie 

przyj!to wariant górny. Sprawdzian-prognoza na rok 1975 wykaza�, i� 

w przedziale warto�ci 2,09 + 0,11 z�/m2 mie�ci si! faktycznie uzyskana 

wielko�� wska�nika: 2,12 z�/m2.

Koszty wywozu �mieci

Koszty wywozu �mieci � ogó�em w tys. z�

Jako podstaw! sporz�dzonej prognozy przyj!to wyniki oblicze$ 

uzyskanych za pomoc� metody wag harmonicznych (wariant �redni). 

Pozosta�e metody ze wzgl!du na zbyt du�e b�!dy prognoz okaza�y si! 

nieprzydatne.

B��d prognoz w wynikach przyj!tej metody mie�ci si! w granicach 

13,2�20,5%. W arto�ci zawarte w sporz�dzonej jako sprawdzian prog-

10 Prognozowanie materia�ów i przedmiotów nietrwa�ych by�oby dok�adniejsze 

w warunkach ustabilizowanej spó�dzielni (np. typu eksploatacyjnego), gdzie przyrosty 

zasobów mieszkaniowych by�yby niew ielkie.



nózie na rok 1975 zbli�one s� do faktycznej wysoko�ci poniesionych 

kosztów. Prognoza �rednia na 1975 r. przewidywa�a 72,2 tys. z� ±6,1 

tys. z�, a faktyczne koszty wynosz� 69 tys. z�.

Koszty wywozu �mieci � w z�/m2 powierzchni mieszkaniowej

W wypadku kosztów wywozu �mieci w przeliczeniu na 1 m2 pow. 

mieszkaniowej wszystkie metody prognoz okaza�y si� nieprzydatne. 

Przyczyn� tego stanu rzeczy jest fakt braku regularno�ci w kszta�to-

waniu si� tych kosztów (w ca�ym badanym okresie 1958� 1975), co 

powoduje praktycznie niemo�no�� opisania zale�no�ci funkcyjnej. Brak 
regularno�ci spowodowany jest:

� brakiem systematyczno�ci w wywo�eniu �mieci;

� zmianami op�at ustalonych przez w�adz� terenow�;

� uwzgl�dnieniem w tej pozycji innych sk�adników, takich jak: 

koszty utrzymania czysto�ci, zieleni itip., co by�o wynikiem ró�nej in-

terpretacji uk�adu rodzajowego.

Z tych wzgl�dów nale�y stwierdzi�, �e zastosowanie przedstawio-

nych metod do prognozowania tego rodzaju kosztów okaza�o si� nieprzy-

datne. Z racji jednak niewielkiego udzia�u kosztów wywozu �mieci 

w ogólnej wielko�ci kosztów eksploatacji podstawowej ich wp�yw na 

prognozowanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest rów-

nie� niewielki, w zwi�zku z czym nie 'spowoduje zniekszta�cenia glo-
balnych wyników.

Odpisy na fundusze'

Odpisy na fundusze � ogó�em w tys. z�

Klasyczne modele tendencji rozwojowych dla celów prognozowania 

ekonom e!rycznego okaza�y si� nieprzydatne. Jedynie metoda wag har-

monicznych mo�e s�u�y� jako podstawa prognozy (b��dy prognozy dla 

warto�ci �redniej mieszcz� si� w przedziale 8,1� 11,9%). Sprawdzaj�ca 

warto�� prognozy na 1975 r. wynosi 1452,4 tys. z� ± 75,5 tys. z� i za-

wiera w swym obszarze, okre�lonym b��dem, faktyczne wykonanie na-

k�adów zwi�zanych z odpisami na fundusze w 1975 r.

Odpisy na fundusze � w z�/m2 powierzchni mieszkaniowej

Metoda wag harmonicznych okaza�a si� najlepsza tak�e w wypad-

ku prognozowania okre�lonych wska"nikiem z�/m2 pow. mieszkaniowej 

odpisów na fundusze, aczkolwiek b��dy prognozy s� tu nieco wi�ksze, 

mieszcz� si� bowiem w przedziale 13,3�24,0%.



Badanie zmian w czasie odpisów na fundusz jest jednak spraw� bar- 

dzo trudn�, a przyczyn� tych trudno�ci s� niezale�ne od Spó�dzielni 

zmiany przepisów dotycz�cych stawek, nalicze� i samych rodzajów 

funduszów. Tym niemniej nale�y przewidywa�, �e wraz z rozwojem 

spó�dzielczo�ci mieszkaniowej, wprowadzeniem nowoczesnych urz�dze�, 

wzrostem wymogów stawianych przez cz�onków, ta pozycja kosztów 

b!dzie wykazywa�a tendencj� rosn�c�, co potwierdzaj� zreszt� dane 

zawarte w tab. 1 (wzrost wska"nika z 0,65 z�/m2 w roku 1958, do 

17,77 z�/m2 w 1975 r.)

Pozosta�e koszty

Pozosta�e koszty � ogó�em w tys. z�

I w tym wypadku jedynie metoda wag harmonicznych, cho� przy 

stosunkowo du�ej skali b�!dów (19,9�27,5%), okaza�a si! mo�liwa do 

przyj!cia. Pozosta�e trzy funkcje ze wzgl!du na zbyt wysok� skal! 

b�!dów nale�a�o odrzuci�.

Pozosta�e koszty � w z�/m* powierzchni mieszk�niowej

Najlepsze rezultaty (najmniejszy zakres b�!dów) daje w tym wy-

padku zastosowanie metody wag harmonicznych w jej górnym, wyni-

kaj�cym z oblicze�, wariancie. Ze sprawdzianu-prognozy na rok 1975 

wynika, �e wariant ten jest najbardziej zbli�ony do faktycznych kosz-

tów z roku 1975 (7,54 z�/m2; 8,55 z�/m2 pow. mieszkaniowej).

Prognozowanie �kosztów pozosta�ych# jest spraw� bardzo k�opotli-

w�, z racji ich ró�norodnego zakresu. Wraz z rozwojem spó�dzielni 

zwi!ksza si! rozpi!to�� wydatków, które jako �inne koszty# obci��aj� 

t! w�a�nie pozycj!, powoduj�c w rezultacie do�� znaczne i nieregular-

ne zmiany w obserwowanym przebiegu czasowym.

Narzut kosztów zarz�du

Ocena parametrów i warto�ci statystyki T-SLudenta � klasycznych 

modeli tendencji rozwojowych oraz du�a skala b�!dów w metodzie wag 

harmonicznych (zarówno w narzucie kosztów zarz�du ogó�em, jak i li-

czonym w z�/m2 pow. mieszkaniowej) zadecydowa�y o niemo�no�ci wy-

korzystania tych metod dla celów prognostycznych. Tym niemniej, 

z racji niewielkiego udzia�u tego rodzaju kosztów w ca�ej wielko�ci 

kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (zw�aszcza po roku 1973), 

mo�na za�o�y� ich niewielki wp�yw na badanie zjawiska w skali glo-

balnej.



Centralne ogrzewanie w�asne � w i�/m* powierzchni 

mieszkaniowej

Klasyczne modele tendencji rozwojowych i wag harmonicznych nie 

znalaz�y zastosowania w naszej prognozie w wypadku operowania jako 

miar� � wielko�ciami bezwzgl�dnymi. Najlepsze wyniki uzyskano przy 

pomocy klasycznej1 metody tendencji rozwojowej, okre�lonej funkcj� 

liniow� � w wariancie dolnym prognozy (parametry: a0 � 7,8; aj �

0,07; R2 � 0,857; skala b��dów mie�ci si� w przedziale 7,66�8,24%).

Centralne ogrzewanie zakupione

Centralne ogrzewanie zakupione �ogó�em w tys. z�

Dla celów prognostycznych odrzucono jako nieprzydatne klasyczne 

modele tendencji rozwojowych, przyjm uj�c jako ustalenie prognostycz-

ne wyniki badania okre�lone metod� wag harmonicznych w jej warian-

cie �rednim. Sprawdzian-prognoza na 1975 r. wskazuje, �e najlepszym 

rozwi�zaniem s� wyliczone warto�ci �rednie (2469,6 tys. z� ± 150,6 

tys. z�).

Centralne ogrzewanie zakupione � w z�/m* powierzchni

mieszkaniowej

I w tym wypadku najlepsza okaza�a si� metoda wag harmonicznych 

w jej �rednim wariancie (skala b��dów 13,1�27,5%). Wyliczona jako 

sprawdzian prognoza na rok 1975 potwierdzi�a powy�sze rozumowanie, 

gdy� w jej granicach okre�lonych b��dem tj. 36,83 z�/m* ± 2,84 z�/m2, 

mie�ci si� faktyczna warto�� wska!nika (37,34 z�/ms).

Prognozowanie kosztów centralnego ogrzewania jest przedsi�wzi�-

ciem trudnym, gdy� ich wielko�� uzale�niona jest od:

� intensywno�ci procesu ogrzewczego;

� d�ugo�ci procesu ogrzewczego;

� ponadnormatywnego dogrzewania (np. budynki bez elew�cji od-

dawane do u�ytku w okresie zimowym wymagaj� zwi�kszonej dostawy 
ciep�a);

� zmiany cen za dostaw� energii cieplnej.

W szystko to sprawia, i� w prognozowaniu spotykamy si� z du�� 

niepewno�ci� co do kszta�towania si� przysz�ych kosztów.



D�wigi

Najlepsz� metod� przy prognozie kosztów d�wigów (zarówno w uj�-

ciu ogó�em, jak i w przeliczeniu na 1 m2 pow. mieszkaniowej okaza�a 

si� ponownie metoda wag harmonicznych w jej wariancie dolnym. B��-

dy prognoz mieszcz� si� w przedziale 11,7� 15,9% w odniesieniu do 

warto�ci kosztów ogó�em, a w odniesieniu do wska�nika w przedziale 

od 7% do 11,1%. Klasyczne funkcje okaza�y si� równie przydatne, acz-

kolwiek mo�liwo�! pope�nienia b��du by�a przy nich nieco wi�ksza.

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Przy prognozowaniu ogólnych kosztów gospodarki zasobami miesz-

kaniowymi uzyskano pozytywne rezultaty dla wszystkich przyj�tych 

rozwi�za" modelowych (zarówno w warto�ciach ogó�em, jak i w prze-

liczeniu na 1 mJ pow. mieszkaniowej), tym niemniej metoda wag har-

monicznych ponownie okaza�a si� najbardziej przydatna ze wzgl�du na 

najmniejszy zakres pope�nionych b��dów, w wypadku kosztów ogó�em 

wahaj�cy si� w przedziale 6,5� 14,6%, a w wypadku przeliczenia na 

1 m* pow. mieszkalnej wynos��cy 1,5�4,7%.

W jednym i drugim przypadku wyniki wariantu �redniego te j me-

tody s� przyj�te jako najbardziej prawdopodobne.

V. WNIOSKI KO�COWE

Prognoza kosztów gospodarki materia�owej, jak ju� uprzednio wspo-

minano, przeprowadzona zosta�a w roku 1975. W tab. 2 i w pkcie IV 

niniejszego opracowania przedstawiono dane lic2#bowe z przeprowadzo-

nej prognozy wraz z uzasadnieniem statystyczno-ekonomicznym wybo-

ru konkretnego wariantu prognostycznego. W  chwili sporz�dzania 

prognozy wybrane warianty wydawa�y si� najbardziej prawdopodobne 

z przyczyn formalnych i merytorycznych. Szczególnie pewne wydawa-

�y si� w momencie wykonywania prognozy wyniki oblicze" dotycz�ce 

kosztów globalnych gospodarki zasobami mieszkaniowymi, kosztów 

eksploatacji podstawowej oraz p�ac z narzutami. Obliczenia odnosz�ce 

si� do innych rodzajów kosztów uzyskiwa�y gorsze oceny ekonomet-

ryczne, aczkolwiek zdecydowan� wi�kszo�! dokonywanych na ich pod-

stawie prognoz, mo�na by�o uzna! za uzasadnion� zale�no�ciami sta- 

tystyczno-matematycznymi.

Takie wyniki oblicze" nie zaskakuj� ze wzgl�du na fakt, i� koszty 

eksploatacji podstawowej s� uzale�nione od sprawno�ci zarz�dzania



spó�dzielni�, natomiast koszty eksploatacji pomocniczej w du�ej mierze 

zale�� od czynników losowych, takich jak warunki atmosferyczne 

(koszty ogrzewania), oraz od rodzaju zasobów mieszkaniowych (jego 

wieku i standardu).

Na wielko�� kosztów w wymienionych grupach maj� tak�e du�y 

wp�yw (wi�kszy ni� w pozosta�ych) zmiany wysoko�ci stawek, narzu-

tów, taryf i cen pa!stwowych, na które to param etry spó�dzielnia nie 

ma wp�ywu, a które nie tylko zmniejszaj� prawdopodobie!stwo kszta�-

towania si� kosztów zgodnie z ustalon� prognoz�, ale i utrudniaj� mo�-

liwo�� sporz�dzenia dok�adniejszej prognozy.

Opracowanie niniejszego artyku�u nast�pi�o w momencie, kiedy 

mo�na by�o zebra� informacje obrazuj�ce faktyczny rozk�ad kosztów 

w interesuj�cym nas uk�adzie w odniesieniu do lat 1976�1978. Analiza 

porównawcza potwierdzi�a poprzednie przypuszczenia, gdy� faktyczny 

rozk�ad kosztów jest zbli�ony do przewidywanego. Stwierdzenie po-

wy�sze odnosi si� zw�aszcza do prognozy sporz�dzonej w oparciu

0 wska"nikow� (z�/m2 pow. mieszkaniowej) miar� kosztów.

Zdecydowahe rozbie�no�ci wyst�pi�y przy takich pozycjach kosz-

tów, jak: materia�y i przedmioty nietrwa�e, woda i kanalizacja, odpisy 

na fundusze i koszty pozosta�e. Te pozycje stosunkowo trudno progno-

zowa� z przyczyn uprzednio przedstawionych. Porównanie kosztów 

faktycznych z prognozowanymi okaza�o si� interesuj�ce jeszcze z jed-

nego wzgl�du. Mianowicie prognozy dokonano w trzech wariantach 

odno�nie do ka�dego modelu. Jako najbardziej prawdopodobny przyj�-

to jeden z nich' (niestety nie mo�na by�o na szczup�ych �amach niniej-

szego artyku�u przedstawi� wszystkich wariantów20), cho�, jak si� pó"-

niej okaza�o, nie we wszystkich wypadkach wybór by� trafnyi W wy-

padku niektórych grup kosztów przyj�cie innego wariantu prognozy 

dawa�oby znacznie wy�szy stopie! zgodno�ci.

Trudno jednoznacznie, na podstawie powy�szych bada!, okre�li� 

przydatno�� metod ekonometrycznych dla celów prognozowania kosz-

tów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W ydaje si� jednak, �e do-

konana próba da�a na tyle interesuj�ce wyniki, i� mo�na postulowa� 

przeprowadzenie dalszych bada! w oparciu o bardziej wnikliw� analiz� 

danych wyj�ciowych i czynników je determinuj�cych.

80 Komplet w yników  przedstawiony zosta� w pracy: B. D � b r o w s k i ,  Prognozy  

kosz tów  gospodarki zasobami mieszkaniowymi do 1980 r. na przyk!adzie  Spó!dzielni 

M ieszkaniowej ,,Ogniwo" w #odzi [maszynopis w Zak�adzie Ekonomiki Budownictwa

1 Inwestycji], !ód" 1977.


