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Streszczenie
Głównym celem badania jest analiza wrażliwości gospodarstw domowych oraz
podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na światowy na kryzys gospodarczy
i finansowy, zapoczątkowany 14 września 2008 roku upadkiem Banku Lehman Brothers w USA,
z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzregionalnego w układzie obszarów wzrostu
i obszarów stagnacji gospodarczej. Uwzględnienie specyfiki zróżnicowań przestrzennych
wrażliwości na kryzys gospodarczy i finansowy pozwala na sformułowanie rekomendacji
dotyczących koncentracji merytorycznej interwencji zgodnie z założeniami podejścia
zorientowanego terytorialnie.
Schemat postępowania badawczego obejmuje trzy etapy:
1. Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej województwa
wielkopolskiego na tle zróżnicowań powiatowych Polski.
2. Analiza wrażliwości gospodarstw domowych na kryzysy gospodarczy i finansowy
z uwzględnieniem specyfiki tych prawidłowości na obszarach wzrostu i obszarach stagnacji
województwa wielkopolskiego, obejmująca charakterystykę zmian:
a. poziomu bezrobocia członków gospodarstw domowych,
b. poziomu i struktury dochodów i wydatków bieżących gospodarstw domowych,
c. poziomu zadłużenia gospodarstw domowych,
d. poziomu i struktury form spędzania czasu wolnego i wyjazdów wakacyjnych,
e. kierunków zachowań prorodzinnych.
3. Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy i finansowy z uwzględnieniem
specyfiki tych prawidłowości na obszarach wzrostu i obszarach stagnacji województwa
wielkopolskiego, obejmująca charakterystykę zmian:
a. kierunków polityki kadrowej przedsiębiorstwa,
b. zakresu współpracy kooperacyjnej przedsiębiorstw,
c. wykorzystania usług otoczenia biznesu,
d. wykorzystania usług transportowych,
e. poziomu inwestycji i struktury źródeł finansowania działalności inwestycyjnej,
f. wyników ekonomicznych przedsiębiorstw.
4. Syntetyczna analiza wpływu kryzysu/spowolnienia gospodarczego na sytuację społecznogospodarczą
województwa
wielkopolskiego,
bazująca
na
zidentyfikowanych
prawidłowościach odnoszących się do zróżnicowań przestrzennych (w układzie
wyróżnionych obszarów wzrostu i stagnacji), prowadząca do sformułowania rekomendacji
dla dalszych działań polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie.
Zakres przestrzenny badania obejmuje obszar województwa wielkopolskiego,
koncentrując się na zidentyfikowanych w jego strukturze wewnętrznej obszarach wzrostu
i stagnacji gospodarczej, które wydziela się na poziomie powiatów (NUTS 4). Zakres czasowy
analizy, w przypadku delimitacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, obejmuje
okres lat 2000-2010, natomiast w przypadku analizy wrażliwości gospodarstw domowych
3
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i przedsiębiorstw, odnosi się do stanu zidentyfikowanego podczas badań terenowych
przeprowadzonych w latach 2012-2013.
Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły, że oddziaływania negatywnych procesów
i przemian gospodarczych wywołanych światowym kryzysem finansowym i ekonomicznym
przeniknęły szeroko na różne aspekty determinujące warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz jakość życia ludności także w granicach Wielkopolski. Osłabienie koniunktury
gospodarczej powoduje zmiany w poziomie zatrudnienia i płac, oznaczając dla gospodarstw
domowych spadek dochodów, a w skrajnych wypadkach także całkowitą utratę dotychczasowych
źródeł utrzymania. Wzrost zagrożenia utratą pracy lub obniżenia wysokości dochodów wpływa
destabilizująco na poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, co z kolei
znajduje bezpośrednie przełożenie w zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych
na rynku dóbr i usług. Zmianom ulega między innymi struktura wydatków, formy spędzania czasu
wolnego czy zachowania prorodzinne. Gospodarstwa domowe w województwie wielkopolskim
w różnym stopniu odczuły wpływ kryzysu gospodarczego w analizowanych aspektach. Należy
podkreślić, że gospodarstwa domowe na obszarach stagnacji okazały się bardziej wrażliwe
na kryzys gospodarczy niż gospodarstwa na obszarach wzrostu.
Przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego w zróżnicowanym zakresie odczuły
wpływ światowego kryzysu gospodarczego w poszczególnych analizowanych aspektach ich
działalności: polityka kadrowa, współpraca kooperacyjna, usługi otoczenia biznesu, usługi
transportowe, poziom inwestycji i struktura finansowania działalności inwestycyjnej oraz wyniki
ekonomiczne. Reakcja przedsiębiorstw na zaobserwowane spowolnienie gospodarcze wydaje
się być jednak mniej głęboka niż w przypadku gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa
na obszarach wzrostu charakteryzują się większym poziomem wrażliwości na kryzys
gospodarczy. Należy jednak podkreślić, że stan ten nie jest tak jednoznaczny (dotyczy
wszystkich badanych aspektów) jak w przypadku gospodarstw domowych.
Uzyskane wyniki uzasadniają sformułowanie następujących rekomendacji dotyczących
koncentracji merytorycznej interwencji zgodnie z założeniami podejścia zorientowanego
terytorialnie:
• poprawa kwalifikacji zasobów pracy na obszarach stagnacji zwiększająca szansę na
zatrudnienie, w sytuacji większego poziomu niezrównoważenia lokalnych rynków pracy1;
• poprawa kwalifikacji zasobów pracy na obszarach wzrostu zwiększająca elastyczność
podaży pracy, w sytuacji relatywnie większej wrażliwości lokalnych rynków pracy tego
obszaru na konsekwencje globalizacji zjawisk kryzysowych (silnie powiązanie
kooperacyjne z otoczeniem zewnętrznym skutkujące z jednej strony zagrożeniem
zmienności popytu a z drugiej strony większą podatnością na innowacje organizacyjne
i technologiczne);
• wzmocnienie działań w zakresie polityki prorodzinnej zwłaszcza na obszarach stagnacji,
gdzie częściej z przyczyn finansowych w dobie kryzysu podejmowano decyzję
o rezygnacji z posiadania dzieci;
• dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych (w tym wyjazdów dzieci), w tym rozwój turystyki
socjalnej z wykorzystaniem istniejącej bazy turystycznej Wielkopolski, gospodarstw
domowych na obszarach stagnacji, gdzie 1/3 gospodarstw domowych podjęła decyzję
o całkowitej rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych w dobie kryzysu w wyniku pogorszenia
się sytuacji materialnej;
1
W kontekście rynku pracy rekomenduje się przeprowadzenie dodatkowych badań w Kaliszu, Lesznie, gdzie uzyskane
próby wskazują na niepokojące przemiany lokalnych rynków pracy w okresie 2008-2013, oraz w Koninie, gdzie wiele
przedsiębiorstw deklarowało plany w zakresie redukcji stanu zatrudnienia
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•

•

•
•

poprawa oferty inwestycyjnej dla potencjalnych przedsiębiorstw produkcyjnych
i usługowych na obszarach stagnacji, skutkująca wzrostem dywersyfikacji ich struktury
branżowej;
poprawa warunków rozwoju działalności gospodarczej (przygotowanie terenów
inwestycyjnych, usieciowienie otoczenia biznesu, zwiększanie potencjału produkcyjnego,
wewnątrzregionalne
i
zewnętrzne
powiązania
kooperacyjne)
istniejących
przedsiębiorstw, zwłaszcza na obszarach stagnacji Wielkopolski;
promocja i poprawa dostępności do instrumentów zwrotnych finansowania inwestycji
MŚP, zwłaszcza na obszarach stagnacji;
dywersyfikacja struktury i wzrost elastyczności powiązań gospodarczych na obszarach
wzrostu w układzie zewnętrznym i wewnątrzregionalnym, zapewniające poprawę stopnia
adaptacji tych rynków lokalnych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz rozwój
wewnątrzregionalnych powiązań funkcjonalnych zgodnie z założeniami modelu
polaryzacyjno-dyfuzyjnego.
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1. Wprowadzenie
Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest cykliczność jej stanów koniunktury
gospodarczej. Przyczyny występujących na przemian okresów wzrostu i recesji gospodarczej
mogą być związane z uwarunkowaniami wewnętrznymi kraju i regionu, jak również, co
w warunkach postępującej globalizacji jest coraz częstszym zjawiskiem, mogą być „importowane”
z zewnątrz. Ostatni okres kryzysu, w który Polska i polskie regiony weszły w 2009 roku, był
uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi i po raz pierwszy w tak wyraźny sposób pokazał wpływ
globalizacji na funkcjonowanie poszczególnych państw, istotnie uwidaczniając regionalne
zróżnicowania w tym zakresie (Rybiński 2007; Ágh, Kis-Varga (ed.) 2009; Gorzelak 2009; Gowan
2009; Stiglitz 2009). Następstwa kryzysu zmieniły w zróżnicowany sposób przebieg trajektorii
procesu rozwoju poszczególnych regionów. Prawidłowości te potwierdziły konieczność odejścia
od jednolitej, liniowej wizji rozwoju, uznając, ze każdy obszar ma swoje specyficzne zasoby
endogeniczne, które warunkują przebieg jego procesów rozwojowych oraz wpływają na jego
poziom wrażliwości na zjawiska kryzysowe (Tödtling, Trippl 2005; Gorzelak 2009). To
podstawowe założenie nowej ekonomii rozwoju stanowi fundament identyfikacji i interpretacji
współczesnych procesów przemian społeczno-gospodarczych, które bazują na dorobku nowej
teorii wzrostu i nowej geografii ekonomicznej. Ich istotą jest zmiana w podejściu do czynników
rozwoju (przyjęcie ich endogenicznego charakteru), w tym czynnika innowacji (warunkowanego
w dużym stopniu jakością kapitału ludzkiego i społecznego oraz takimi procesami jak uczenie się
przez działanie oraz knowledge spillovers) (Hudson, 1999; Lambooy, 2005; Doloreux, Shearmur,
2011; Zoltan, Sanders, 2011), szerokie ujęcie kapitału (odchodzące od determinującej pozycji
kapitału materialnego) (Coleman, 1988; Hilpert, 2006; Martinez, Aldrich, 2011) oraz pojawienie
się w przestrzeni ekonomicznej nowych form organizacji działalności gospodarczej, takich jak np.
grona (clusters) rozwoju, centra innowacji, czy sieci gospodarcze (Porter , 1990; Stiglitz, 2004;
Stryjakiewicz, 2005; Asheim i inni, 2011). Nowe podejście do interpretacji i wyjaśniania procesów
rozwojowych przekłada się również na praktyczne działania polityki rozwoju, co formalizuje się
w koncepcji polityki regionalnej rozwoju endogenicznego (Martin, Sunley, 1998; Martin, 1999;
Barro, Sala-i-Martin, 2004; Martin, 2008; Stilianos, Konstantinos, 2011). Jednym z jej
podstawowy założeń jest konieczność uwzględnienia w działaniach interwencyjnych specyfiki
terytoriów i dostosowania do nich ukierunkowanej interwencji wzmacniającej i/lub tworzącej
czynniki rozwoju, co znajduje zastosowanie w upowszechnianej na gruncie europejskiej polityki
spójności koncepcji polityki zintegrowanej terytorialnie (place base policy) (National place...,
2010; Tomaney, 2010; Busso, Gregory, Kline, 2013).
Przezwyciężenie skutków światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego,
zapoczątkowanego 14 września 2008 roku upadkiem Banku Lehman Brothers w USA2, oraz
2
Ostatni światowy kryzys finansowy i ekonomiczny stanowi konsekwencje zbyt liberalnej polityki kredytowej jaka była
powszechną praktyką banków amerykańskich na przełomie XX i XXI wieku. Proces udzielania przez banki pożyczek
hipotecznych przy dużym ryzyku spłaty osobom nie posiadającym zdolności kredytowych (wspierany i popierany przez
administrację Billa Clintona), a następnie ich wykorzystywanie jako zabezpieczenia obligacji strukturyzowanych, i obrót
nimi w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych przez te banki, odbywały się bez przeszkód w warunkach wzrostu na
rynku nieruchomości. Wejście na giełdę nowojorską banków inwestycyjnych, a zwłaszcza jednego
z największych banków tego typu Goldman Sachs, przy jednoczesnej zmianie w 1999r. amerykańskiego prawa
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tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki bardziej odpornej na konsekwencje globalizacji
efektów recesji ekonomicznej jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojącym przed Europą
i współczesnym światem (Europa 2020; OECD 2009). Europejski plan naprawy gospodarczej
(2008) w zakresie polityki regionalnej zwraca uwagę na konieczność zwiększenia elastyczności
dostosowania programów do zmieniających się potrzeb, wdrożenie zasady pierwszeństwa
regionów skutkującej wzrostem płatności zaliczkowych, wsparciem dużych projektów
i uproszczeniem zasad regulujących pomoc państwa, a także promowaniem inwestycji
w największym stopniu poprawiających uwarunkowania rozwojowe. W warunkach cyklicznie
zmieniającej się koniunktury gospodarczej gospodarki rynkowej oraz ostatniego kryzysu
gospodarczego, zgodnie z aktualnym paradygmatem ekonomii rozwoju, bardzo aktualnymi stają
się pytania dotyczące wrażliwości i odporności na kryzys obszarów o różnych zasobach
endogenicznych i różnym poziomie rozwoju gospodarczego.
Nie ulega wątpliwości, że oddziaływania negatywnych procesów i przemian
gospodarczych przeniknęły szeroko na różne aspekty determinujące warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz jakość życia ludności także w granicach Wielkopolski. Wobec
szeroko toczącej się dyskusji oraz wyników raportów i analiz ukazujących konsekwencje kryzysu
finansowego oraz ekonomicznego w różnych skalach i na różnych poziomach przestrzennych,
istotną i zasadną wydaje się być konieczność zdiagnozowania wpływu światowego kryzysu3
(spowolnienia gospodarczego4) na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie
wielkopolskim. Diagnoza wpływu kryzysu, uwzględniająca prawidłowości wynikające z polaryzacji
przestrzennej procesów rozwojowych w układzie obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej, zapewni różnym grupom podmiotów prowadzącym polityki rozwoju na podjęcie
skuteczniejszych działań, przezwyciężających negatywne jego skutki, również w kontekście
prowadzonych obecnie prac nad przygotowaniem programów operacyjnych (w tym WRPO
2014+).
Głównym celem badania jest analiza wrażliwości gospodarstw domowych oraz
podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego światowy na kryzys gospodarczy
i finansowy z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzregionalnego w układzie obszarów
bankowego
znoszącej
zakaz
łączenia
bankowości
inwestycyjnej
(bardziej
ryzykownej)
z depozytowo-kredytową (zapis wprowadzony do tego prawa po „czarnym czwartku” w 1929 r.) stworzyły bardzo
niebezpieczne uwarunkowania dla funkcjonowania amerykańskiego systemu finansowego. W tych warunkach decyzje
Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, który po okresie obniżania stóp procentowych, co miało zapewnić
wyprowadzenie gospodarki USA ze stanu recesji, pogłębionego wydarzeniami 11 września 2001 r., począwszy od 2004
roku zaczął podnosić wartość tego oprocentowania walcząc ze wzrastającą inflacją, zmieniły zasadniczo sytuację
na rynku nieruchomości prowadząc do wzrostu kosztów zaciągniętych kredytów, niewypłacalności kredytobiorców oraz
spadku cen nieruchomości. To doprowadziło do upadku kilku funduszy hipotecznych i banków oraz konieczności
podjęcia interwencji rządowej w celu ratowania (dokapitalizowania) największych banków, w tym: Merrill Lynch, Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Citigroup. Działania te, pomimo bardzo znacznych nakładów, przyniosły tylko
krótkookresową poprawę. W konsekwencji braku ich skuteczności 14 września 2008r. Bank Lehman Brothers został
zmuszony do ogłoszenia upadłości, co rozpoczęło proces upadku kolejnych instytucji finansowych i pogrążyło
gospodarkę amerykańską w głębokim kryzysie. Jego skutki, dzięki efektom globalizacji dotknęły cały świat (por. Nawrot,
2009; Rosati, 2010; Adamczyk, 2012).
3
Kryzys rozumie się jako zjawisko ekonomiczne skutkujące obniżeniem wskaźników opisujących podstawowe wymiary
funkcjonowania gospodarki. Przykładowo: spadek produkcji, spadek liczby miejsc pracy, spadek dochodów, wzrost
inflacji, itp. Zwykle przyjmuje się, że warunkiem zidentyfikowania kryzysu jest utrzymanie się tendencji spadkowych tych
wskaźników w okresie co najmniej dwóch kwartałów (por. Roubini, Mihm, 2011).
4
Spowolnienie gospodarcze to pojęcie używane dla odróżnienia zjawiska kryzysu przybierającego formę głębokiego
i długookresowego spadku PKB, w tym notowania jego ujemnej dynamiki (recesja) od zjawiska kryzysu przybierającego
formę obniżenia tempa wzrostu gospodarczego (pozostającego jednak w wartościach dodatnich). Pojęcie to znalazło
powszechne zastosowanie dla określenia sytuacji gospodarczej Polski w latach 2008-2010, kiedy to nasz kraj jako jedyny
wraz z Cyprem zanotował dodatni wzrost gospodarczy (odpowiednio +8,8% i +0.9%), przy jednoczesnej recesji
obserwowanej we wszystkich pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej (przykładowo Łotwa -23,3%,
Estonia -16,4%, Litwa -14,5%, Wielka Brytania -3,4%, Francja -1,2%, Niemcy -0,4%) (por. niepublikowane dane
Ministerstwa Finansów).
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wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Uwzględnienie specyfiki zróżnicowań przestrzennych
wrażliwości na kryzys gospodarczy i finansowy pozwala na sformułowanie rekomendacji
dotyczących koncentracji merytorycznej interwencji zgodnie z założeniami podejścia
zorientowanego terytorialnie.
Schemat postępowania badawczego obejmuje cztery etapy:
1. Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej województwa
wielkopolskiego na tle zróżnicowań powiatowych Polski.
2. Analiza wrażliwości gospodarstw domowych na kryzysy gospodarczy i finansowy
z uwzględnieniem specyfiki tych prawidłowości na obszarach wzrostu i obszarach stagnacji
województwa wielkopolskiego, obejmująca charakterystykę zmian:
a. poziomu bezrobocia członków gospodarstw domowych,
b. poziomu i struktury dochodów i wydatków bieżących gospodarstw domowych,
c. poziomu zadłużenia gospodarstw domowych,
d. poziomu i struktury form spędzania czasu wolnego i wyjazdów wakacyjnych,
e. kierunków zachowań prorodzinnych.
3. Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy i finansowy z uwzględnieniem
specyfiki tych prawidłowości na obszarach wzrostu i obszarach stagnacji województwa
wielkopolskiego, obejmująca charakterystykę zmian:
a. kierunków polityki kadrowej przedsiębiorstwa,
b. zakresu współpracy kooperacyjnej przedsiębiorstw,
c. wykorzystania usług otoczenia biznesu,
d. wykorzystania usług transportowych,
e. poziomu inwestycji i struktury źródeł finansowania działalności inwestycyjnej,
f. wyników ekonomicznych przedsiębiorstw.
4. Syntetyczna analiza wpływu kryzysu/spowolnienia gospodarczego na sytuację społecznogospodarczą
województwa
wielkopolskiego,
bazująca
na
zidentyfikowanych
prawidłowościach odnoszących się do zróżnicowań przestrzennych (w układzie
wyróżnionych obszarów wzrostu i stagnacji), prowadząca do sformułowania rekomendacji
dla dalszych działań polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie.
Zakres przestrzenny badania obejmuje obszar województwa wielkopolskiego,
koncentrując się na zidentyfikowanych w jego strukturze wewnętrznej obszarach wzrostu
i stagnacji gospodarczej, które wydziela się na poziomie powiatów (NUTS 4). Zakres czasowy
analizy, w przypadku delimitacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, obejmuje
okres lat 2000-2010, natomiast w przypadku analizy wrażliwości gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw, odnosi się do stanu zidentyfikowanego podczas badań terenowych
przeprowadzonych w latach 2012-2013.
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2. Metodologia postępowania

2.1. Identyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji
W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę wskaźnika syntetycznego Juliana
Perkala oraz metodę analizy skupień k-średnich. Pierwszą metodę wykorzystano
do uporządkowania analizowanych jednostek przestrzennych na skali poziomu rozwoju
mierzonego wskaźnikiem syntetycznym uwzględniającym wartości wskaźników oryginalnych
opisujących wybrane do analizy cechy społeczno-gospodarcze. Drugą metodę wykorzystano do
klasyfikacji uporządkowanych jednostek przestrzennych poprzez wyróżnienie trzech grup:
jednostek o najniższym poziomie rozwoju – obszary stagnacji, jednostek o przeciętnym poziomie
rozwoju oraz jednostek o najwyższym poziomie rozwoju – obszary wzrostu.
Metoda wskaźnika syntetycznego określana w literaturze anglosaskiej metodą Z-score
(por. Smith, 1972), a w literaturze polskiej metodą wskaźnika J. Perkala (por. Kostrubiec, 1965;
Chojnicki, Czyż, 1991) umożliwiła liniowe uporządkowanie jednostek opisanych wartościami
wskaźników charakteryzujących poszczególne cechy społeczno-gospodarcze na skali
zróżnicowania poziomu rozwoju. Sam wskaźnik syntetyczny Perkala cechuje się dużą prostotą
oraz małą utratą informacji podczas agregacji. Zastosowanie wskaźnika syntetycznego wymaga
uprzedniej normalizacji i transformacji danych, której celem jest zapewnienie dla badanych cech
porównywalności, jednolitej preferencji (przekształcenie destymulant w stymulanty), dodatniości
(przekształcenie cech o wartościach ujemnych) oraz relatywnie zbliżonego rozstępu (zastąpienie
zróżnicowanego zakresu zmienności zakresem stałym) (por. Grabiński, Wydymus, Zeliaś, 1989).
Jednym ze sposobów normalizacji danych jest ich standaryzacja, w efekcie której zmienne
uzyskują wartości średniej arytmetycznej równej zero i odchylenie standardowe równe jedności,
przy jednoczesnym ujednoliceniu ich charakteru.
Standaryzacja wartości wskaźników doprowadziła do uzyskania macierzy zmiennych
standaryzowanych, opisujących wybrane do analizy cechy w badanych jednostkach
przestrzennych, które wykorzystano do obliczenia wartości wskaźników syntetycznych
Ws. Uzyskane wskaźniki Ws, przyjmujące (na ogół) wartości w przedziale od -3 do 3, pozwoliły
na liniowe uporządkowanie badanych jednostek przestrzennych na skali poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego. Dla obszarów najlepiej rozwiniętych wartość wskaźnika
Ws kształtowała się powyżej 0, obszary przeciętnie rozwinięte charakteryzowały wartości bliskie
0, a jednostkom przestrzennym o najniższym poziomie rozwoju odpowiadały wartości poniżej 0.
Użycie metody analizy skupień miało na celu klasyfikację jednostek przestrzennych
opierającej się na wyróżnieniu klas charakteryzujących się maksymalną wewnętrzną
homogenicznością pod względem wartości zmiennych wykorzystanych w analizie przy
jednoczesnej maksymalizacji ich poziomu zróżnicowania międzyklasowego (por. Palme 1995a,
1995b; Kronhalter, 2003; Aumayr, 2007; Identyfikacja…, 2009). W przypadku metody k-średnich
należy z góry określić liczbę oczekiwanych skupień, która w niniejszym postępowaniu
10
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badawczym wynosi trzy. Zadana liczba skupień oraz wykorzystanie algorytmu prowadziło do
przenoszenia poszczególnych jednostek przestrzennych (obiektów) między trzema skupieniami
w taki sposób aby osiągnąć minimalizację zakresu zmienności wewnątrz skupień
i maksymalizację zakresu zmienności między skupieniami. Istotnym założeniem, koniecznym
do przyjęcia w metodzie k-średnich, jest określenie sposobu wyznaczania wstępnych centrów
skupień. W tym zakresie stosuje się najczęściej trzy podejścia: maksymalizacji odległości
skupień, sortowania odległości i wyboru przypadków przy stałym interwale oraz wyboru
pierwszych N obserwacji. W przedmiotowym badaniu wykorzystano pierwsze podejście, zgodnie
z którym wstępne centra trzech skupień jednostek przestrzennych zostały wyznaczone zgodnie
z zasadą maksymalizacji odległości między nimi. Tym samym zastosowanie analizy skupień przy
wykorzystaniu metody k-średnich, biorąc pod uwagę wyprowadzone wcześniej wartości
wskaźnika syntetycznego Perkala, doprowadziło do podziału analizowanych jednostek
przestrzennych względem rosnących wartości wskaźnika Perkala na trzy grupy: obszary
stagnacji gospodarczej, obszary przeciętnego rozwoju i obszary wzrostu. Należy w tym miejscu
podkreślić, że choć stagnacja i wzrost mogą być obserwowane przy zarówno niskim i jak
wysokim poziomie rozwoju, to zaproponowany podział powiatów uzyskany za pomocą analizy
skupień na wartościach syntetycznego wskaźnika rozwoju wydaje się być uzasadniony, gdyż jest
realizowany w kolejnych latach i uwzględnia zmiany poziomu rozwoju w badanym okresie5.
Postępowanie badawcze miało na celu identyfikację obszarów wzrostu i obszarów
stagnacji gospodarczej na podstawie stanu rozwoju społeczno-gospodarczego w każdym roku
z okresu 2000-2010. W konsekwencji otrzymano 11 porównywalnych rozkładów
przedstawiających zróżnicowanie rozwoju w każdym roku obserwacji, które na etapie
wnioskowania oprócz interpretacji stanu rozwoju i jego zróżnicowania przestrzennego pozwalały
również ocenić występujące tendencje rozwojowe.
Postępowanie badawcze składało się z następujących kroków wykonanych dla poziomu
lokalnego (NUTS4):
1. Weryfikacja i redukcja wyjściowej geograficznej bazy obserwacji obejmująca następujące
działania:
a. eliminację merytoryczną cech charakteryzujących się najmniejszym wpływem
na kształtowanie stanu i struktury danego aspektu procesu rozwoju społecznogospodarczego (wybór ekspercki przy udziale Interesariuszy zewnętrznych –
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz
Urzędu Miasta Poznania),
b. eliminację statystyczna cech charakteryzujących się istotnym poziomem korelacji –
eliminacja dotyczyła cech, w przypadku których w 7 latach (w okresie 2000-2010)
5

Przyjęte nazwy są traktowane umownie a nie oznaczają wprost procesów ekonomicznych. Obszary wzrostu stanowią
miejsca o relatywnie najwyższym poziomie rozwoju (3 skupienie). Charakteryzują się one pozytywnymi tendencjami
demograficznymi i wysoką jakością kapitału ludzkiego, wzmacnianą jeszcze możliwością korzystania z usług
edukacyjnych najwyższego poziomu. Rynek pracy tych obszarów cechuje duża różnorodność miejsc pracy i wysoki
poziom przedsiębiorczości skutkujący najwyższymi wskaźnikami samozatrudnienia. Uzyskiwane przychody zapewniają
dobrą sytuację finansową podmiotom gospodarczym oraz pozwalają na zapewnienie wysokiego poziomu i warunków
życia mieszkańcom. Obszary stagnacji gospodarczej to obszary o relatywnie najniższym poziomie rozwoju (1
skupienie). Wykazują negatywne tendencje demograficzne przy jednocześnie relatywnie niskim poziomie kapitału
ludzkiego, który bardzo często podlega „drenażowi” przez obszary wzrostu. Rynek pracy tych obszarów bardzo często
wykazuje cechy rynku monofunkcyjnego i charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia. Ze względu na relatywnie
niską jakość kapitału ludzkiego oraz powszechnie występujące braki infrastrukturalne gospodarka obszarów stagnacji
gospodarczej cechuje się niską zdolnością do generowania innowacji oraz niskim poziomem elastyczności, co znajduje
potwierdzenie w jej strukturze. Sytuacja ta prowadzi do przegrywania rywalizacji konkurencyjnej i stanowi przyczynę złej
sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych oraz niskiego poziomu i warunków życia mieszkańców. Obszary
przejściowe stanowią pozostałe jednostki, które nie wykazują jednoznacznie ani pozytywnych ani negatywnych tendencji
demograficznych i ekonomicznych.
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wystąpiła istotna korelacja (r2>0,5 – czyli co najmniej 50 % powtórzonego
wyjaśnienia wartości jednej cechy przez drugą), pod warunkiem, że dana cecha
nie miała relatywnie dużego wpływu merytorycznego na stan i strukturę danego
aspektu procesu rozwoju społeczno-gospodarczego.
ujęcie częściowe
1. Estymacja wartości wskaźnika syntetycznego Perkala dla każdej jednostki przestrzennej
na podstawie wskaźników opisujących cechy zredukowanej geograficznej bazy
obserwacji (w każdym roku z okresu 2000-2010), w układzie badanych aspektów
procesu rozwoju społeczno-gospodarczego.
2. Estymacja wartości wskaźnika syntetycznego Perkala określających granice skupień,
przy wykorzystaniu metody analizy skupień k-średnich (przyjęto 3 skupienia i 10 iteracji),
w każdym roku z okresu 2000-2010, w układzie badanych aspektów procesu rozwoju
społeczno-gospodarczego.
3. Klasyfikacja jednostek przestrzennych poprzez ich grupowanie w trzy skupienia przy
wykorzystaniu uśrednionych granic skupień (średnia z wartości granicznych dla każdego
podziału określonego w latach 2000-2010) estymowanych w układzie badanych
aspektów, prowadząca do identyfikacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej w każdym z aspektów procesu rozwoju społeczno-gospodarczego.
ujęcie całościowe
1. Estymacja wartości wskaźnika syntetycznego Perkala dla każdej jednostki przestrzennej
na podstawie wskaźników opisujących cechy zredukowanej geograficznej bazy
obserwacji (w każdym roku z okresu 2000-2010), traktowanych łącznie, zgodnie
z ujęciem całościowym rozwoju społeczno-gospodarczego.
2. Estymacja wartości uśrednionego wskaźnika syntetycznego Perkala określających
granice skupień, przy wykorzystaniu metody analizy skupień k-średnich (przyjęto
3 skupienia i 10 iteracji), w każdym roku z okresu 2000-2010, w ujęciu całościowym
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Klasyfikacja jednostek przestrzennych poprzez ich grupowanie w trzy skupienia przy
wykorzystaniu uśrednionych granic skupień (średnia z wartości granicznych dla każdego
podziału określonego w latach 2000-2010) estymowanych w ujęciu całościowym rozwoju
społeczno-gospodarczego, prowadząca do identyfikacji całościowego rozkładu obszarów wzrostu
i obszarów stagnacji gospodarczej.

2.2. Ustanowienie wielkości prób (liczby ankiet) dla
wybranych
obszarów
wzrostu
oraz
stagnacji
w województwie wielkopolskim
Wielkości prób dla oszacowania koniecznej liczby ankiet zostały uzyskane przy założeniu
doboru losowego. Polega on na bezpośrednim i nieograniczonym doborze jednostek badanych
do próby statystycznej wprost z populacji generalnej i bez ograniczeń. Istnieją dwa rodzaje
doboru losowego prostego: dobór losowy prosty niezależny oraz dobór losowy prosty zależny.
W prezentowanej analizie założono przeprowadzenie doboru losowego niezależnego. Podstawą
wyboru wielkości prób n było wstępne oszacowanie wielkości populacji badanych podmiotów N
dla wybranych jednostek administracyjnych. Dla estymacji wielkości próby n zastosowano
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następującą formułę dotyczącą frakcji (wskaźnika struktury), gdyż pytania w ankietach miały
charakter jakościowy (dytochomiczny, trytochomiczny):

=

(
(

)

)
(

)

,

przyjmując p=0,5 (jako, że nie znamy prawdopodobieństwa p dla frakcji). Następnie przyjęto
maksymalny statystyczny błąd wnioskowania - na poziomie d= 0,1 oraz poziom ufności 1-α
dla uzyskiwanych wyników – 95%, a zatem uα=1,96. Należy podkreślić, że wartość wielkości
frakcji oraz błąd maksymalny powinny się mieścić w przedziale 0-1. Jeżeli nie znamy wartości
frakcji p w populacji to standardowo przyjmujemy wartość 0,5. W przypadku ustalonego poziomu
ufności do wzoru podstawiamy wartość krytyczną rozkładu normalnego przypisanego danemu
poziomowi istotności, np. dla 95% będzie to wartość 1,96. Wzór na minimalną liczebność próby
pozwala na obliczenie ile powinniśmy przebadać elementów (osób, jednostek badawczych), aby
nasze wyniki z określonym poziomem ufności i założonym błędem maksymalnym estymowały
prawdziwe wyniki w populacji. Stosując powyższy wzór do określania wielkości próbek
otrzymano interesujące nas wielkości. Należy tu dodać, że tam gdzie była możliwość – użyto
znacznie większej liczby ankiet, co w efekcie oznacza, że łączny błąd wnioskowania jest
mniejszy niż zakładano pierwotnie (lecz trudny do wyrażenia liczbowego). W wyjątkowych
przypadkach, gdzie zwrot uzyskanych ankiet był znacznie mniejszy niż zakładano (liczby ankiet
podane przy opisach ankiet) wyniki analizy uzyskane na ich podstawie należy potraktować jako
studium przypadku (case study).
Obszary wzrostu, na których przeprowadzono badanie obejmowały:
• powiat m. Kalisz,
• powiat m. Konin
• powiat m. Leszno,
• powiat m. Poznań
• powiat poznański,
o łącznej liczbie ludności 1 139 491 (Bank Danych Lokalnych 2011). Przyjęto założenie, że
przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 3 (Sytuacja gospodarstw…, 2013).
Tym samym przyjęto, że na badanym obszarze znajduje się N=379 830 gospodarstw domowych.
Łączna liczba podmiotów gospodarczych na tym obszarze wynosi N=176 255 (Bank Danych
Lokalnych 2011).
Obszary stagnacji, na których przeprowadzono badanie obejmowały:
• powiat kaliski,
• powiat pleszewski,
• powiat słupecki,
o łącznej liczbie ludności 205 340 (Bank Danych Lokalnych 2011). Przyjmując podobne
założenie o liczbie osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe liczba tych
gospodarstw na badanym obszarze wyniosła N=68 446. Łączna liczba podmiotów
gospodarczych na tym obszarze wynosi N=15 562 (Bank Danych Lokalnych 2011). Ankietowanie
zostało przeprowadzone techniką PAPI przez studentów Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM w Poznaniu w okresie czerwiec-wrzesień 2013, a wyniki ankiet zostały
opracowane w okresie 25.02-10.03.2014.
Łączna liczba uzyskanych ankiet wynosi:
13
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•

dla gospodarstw domowych:
o obszary wzrostu – 1 510 (wielkość populacji N=379 830, błąd <0,015),
o obszary stagnacji – 478 (wielkość populacji N=68 446, błąd <0,026),
• dla podmiotów gospodarczych:
o obszary wzrostu – 597 (wielkość populacji N=176 255, błąd <0,040),
o obszary stagnacji – 140 (wielkość populacji N=15 562, błąd <0,083).
Należy podkreślić, że zakres zrealizowanego badania ankietowego wielokrotnie
przekracza limit określony w zapisach SOPZ. Zgodnie z nimi Zamawiający oczekiwał
przeprowadzenia badania na próbie nie mniej niż 270 gospodarstw domowych i podmiotów
gospodarczych. Tym samym uzyskane wyniki opierające się na łącznej liczbie 1988 gospodarstw
domowych oraz 737 podmiotów gospodarczych, co dziesięciokrotnie przekracza zakres próby
wskazany przez Zamawiającego, należy uznać za znacznie bardziej wiarygodne, czyli obarczone
mniejszym błędem wnioskowania.
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3. Obszary wzrostu i stagnacji w województwie
wielkopolskim
Punktem wyjścia do identyfikacji rozkładu obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej w województwie wielkopolskim była estymacja tego rozkładu na poziomie
powiatowym (NUTS 4) w skali całego kraju. Analiza ta wymagała przeprowadzenia procedury
umożliwiającej opisanie zbioru punktów (obiektów) w przestrzeni wielowymiarowej, a następnie
ich grupowania i klasyfikacji. Obiektami w tym przypadku było 379 powiatów. Wymiarami
opisującymi położenie tych obiektów w przestrzeni wielowymiarowej były zidentyfikowane dla
nich w konkretnych momentach czasowych wartości 49 wskaźników charakteryzujących proces
rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu częściowym obejmującym pięć następujących
aspektów:
• LUDNOŚĆ I OSADNICTWO,
• RYNEK PRACY I STRUKTURĘ GOSPODARKI,
• INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ,
• SYTUACJĘ FINANSOWĄ I POZIOM ZAMOŻNOŚCI,
• INNOWACYJNĄ GOSPODARKĘ I OTOCZENIE BIZNESU,
oraz w ujęciu całościowym, traktującym powyższe aspekty łącznie (por. tab. 1 i załącznik 1).
Liczba cech opisujących analizowane aspekty procesu rozwoju społeczno-gospodarczego była
determinowana dostępnością do danych statystycznych i wahała się od 3 (INNOWACYJNA
GOSPODARKA I OTOCZENIE BIZESU) do 16 (SYTUACJA FINANSOWA I POZIOM
ZAMOŻNOŚCI).
Tabela 1

Struktura zredukowanej geograficznej bazy obserwacji przyjętej w badaniu
dla poziomu lokalnego (NUTS 4)
wyjściowy
zestaw cech

Wyszczególnienie
Ujęcie częściowe:
Ludność i osadnictwo
Rynek pracy i struktura gospodarki
Infrastruktura techniczna i dostępność przestrzenna
Sytuacja finansowa i poziom zamożności
Innowacyjna gospodarka i otoczenie biznesu
Ujęcie całościowe:

zredukowany
zestaw cech

19
16
28
26
3

10
8
12
16
3

92

49

Źródło: Opracowanie własne.

Rozkład przestrzenny obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie
powiatowym (NUTS 4) w Polsce cechował się w, badanym okresie 2000-2010, znaczną
stabilnością (por. ryc. 1 i załącznik 2).
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Rycina 1

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej w ujęciu całościowym
na poziomie powiatowym (NUTS 4) w Polsce w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.

16

WYNIKI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY

Ograniczając interpretację uzyskanych rozkładów krajowych do ujęcia całościowego
należy stwierdzić, że najmniej liczną była klasa obszarów wzrostu, do której zasadniczo
zaliczono trzy kategorie powiatów. Pierwszą kategorią były miasta na prawach powiatu
charakteryzujące się relatywnie najlepszą sytuacją finansową wśród wszystkich jednostek
terytorialnych w Polsce. Drugą tzw. „powiaty surowcowe”, w granicach których zlokalizowane
były duże zakłady przemysłu wydobywczego, przykładowo: zgorzelecki (kopalnia i elektrownia),
lubiński (kopalnia), legnicki (huta), bełchatowski (kopalnia i elektrownia). Trzecią kategorią
powiatów zaliczonych do klasy obszarów wzrostu były jednostki w granicach których
funkcjonowały dobrze prosperujące ekonomicznie duże podmioty gospodarcze, przykładowo:
policki – Zakłady Chemiczne POLICE S.A – Grupa Azoty, kwidzyński – International Paper
Kwidzyn, kozienicki – ENEA Wytwarzanie S.A. Uzupełnieniem tak określonych typów jednostek
zaliczonych do obszarów wzrostu były powiaty ziemskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie
największych miast na prawach powiatu, które wraz z nimi tworzyły obszary metropolitalne.
Potwierdzały one występowanie procesów dyfuzji rozwoju z obszarów wzrostu na obszary ich
zaplecza, które występowały jednak jedynie w przypadku największych aglomeracji miejskich, a
których nie obserwowano w przypadku miast średniej wielkości - np. Suwałki Słupsk, Piotrków
Trybunalski, Kielce, powiatów „surowcowych” i „przemysłowych” – np. powiat bełchatowski,
powiat zgorzelecki, powiat kozienicki. Uzyskany rozkład przestrzenny obszarów wzrostu
gospodarczego można określić jako mozaikowaty.
Obszary stagnacji gospodarczej tworzyły klasę o znacznie większej liczebności
w stosunku do zidentyfikowanych obszarów wzrostu gospodarczego. Dominowały w niej powiaty
ziemskie, zwłaszcza we wschodniej i w centralnej Polsce. Ich rozkład przestrzenny w dużym
stopniu nawiązywał do przebiegu granic reliktowych (granic politycznych z lat 1815-1919), które
do dzisiaj wyraźnie dzielą przestrzeń społeczno-ekonomiczną kraju. Ponadto do klasy tej
należały powiaty ziemskie charakteryzujące się występowaniem głębokich problemów
strukturalnych związanych z dużym udziałem w strukturze własnościowej rolnictwa byłych
państwowych gospodarstw rolnych (m.in. Polska Północno-Zachodnia oraz PółnocnoWschodnia), występowaniem rozdrobnionego rolnictwa indywidualnego (powiaty Ściany
Wschodniej), a także monofunkcyjnych rynków pracy, których baza ekonomiczna oparta była na
pojedynczym przedsiębiorstwie, a którego problemy ekonomiczne, a często wręcz upadłość
rzutowały na stan poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego całego obszaru (występujące
w całym kraju).
Pozostałe powiaty zostały przyporządkowane do klasy obszarów przejściowych, które
w rozkładzie przestrzennym wyraźnie dominowały w Polsce Zachodniej. Porównując uzyskany
rozkład całościowy z rozkładami dla poszczególnych analizowanych aspektów procesu rozwoju
społeczno-gospodarczego należy zwrócić uwagę, że był on w dużym stopniu determinowany
zróżnicowaniem sytuacji w zakresie uwarunkowań demograficznych. W relatywnie mniejszym
stopniu rozkład ten zależał od zróżnicowania sytuacji finansowej samorządu terytorialnego
i przedsiębiorstw oraz poziomu zamożności mieszkańców. Należy podkreślić, że ze względu na
bardzo ograniczony zbiór cech dostępnych i uwzględnionych w analizie na poziomie lokalnym,
wysoka zgodność uzyskanego rozkładu całościowego z rozkładem obszarów wzrostu i obszarów
stagnacji w aspekcie INNOWACYJNA GOSPODARKA I OTOCZENIE BIZNESU powinna być
interpretowana z dużą ostrożnością (Churski, 2013)6.

6

Więcej na temat identyfikacji rozkładu obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce patrz także Raport
II IDENTYFIKACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE NA POZIOMIE
REGIONALNYM I SUBREGIONALNYM projektu Narodowego Centrum Nauki (N N306 791940) Rozwój społecznogospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej.
17

WYNIKI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY

Klasyfikacja powiatów województwa wielkopolskiego pod względem ich poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego opierała się na wynikach uzyskanych na poziomie krajowym. Punktem
wyjścia była identyfikacja rozkładu analizowanych obszarów w przestrzeni ekonomicznej regionu,
przyporządkowanych do trzech klas: obszary wzrostu – obszary przejściowe – obszary
stagnacji7, które zostały wyprowadzone w wyniku analizy uwzględniającej skalę krajowych
zróżnicowań występujących na tym poziomie przestrzennym w pięciu analizowanych aspektach
procesu rozwoju społeczno-gospodarczego (por. załącznik 2). Następnie analizując zmienność
uzyskanych rozkładów przestrzennych dokonano ich grupowania według kryterium
przynależności do danej klasy. W tym celu w ujęciu całościowym, a następnie w każdym
aspekcie, przeprowadzono klasyfikację jednostek bazującą na wzorcu przedstawionym w tabeli 2
(por. ryc. 2 i 3).
Tabela 2

Wzorzec klasyfikacji rozwojowej jednostek NUTS 4
Klasy rozwojowe jednostek NUTS 4
Klasa I – obszary stałego wzrostu (11 lat w grupie obszarów wzrostu)
Klasa II – obszary wzrostu (7-10 lat w grupie obszarów wzrostu)
Klasa III – obszary przejściowe z tendencją do wzrostu (obszary dużej zmienności, które w 5 lub 6 latach
należały do obszarów wzrostu a w pozostałych do obszarów przejściowych)
Klasa IV – obszary stałej sytuacji przejściowej (11 lat w grupie obszarów przejściowych)
Klasa V – obszary sytuacji przejściowej (7-10 lat w grupie obszarów przejściowych)
Klasa VI – obszary przejściowe z tendencją do stagnacji (obszary dużej zmienności, które w 5 lub 6 latach
należały do obszarów przejściowych a w pozostałych do obszarów stagnacji)
Klasa VII – obszary stagnacji (7-10 lat w grupie obszarów stagnacji)
Klasa VIII – obszary stałej stagnacji (11 lat w grupie obszarów stagnacji)
Źródło: Opracowanie własne.

Podstawowym kryterium tej klasyfikacji jest długość okresu pozostawiania danej
jednostki w jednej z trzech klas: obszary wzrostu – obszary przejściowe – obszary stagnacji,
w analizowanym okresie lat 2000 - 2010. Podział jednostek według przyjętej klasyfikacji
z założenia dopuszcza sytuacje, w których pewne klasy stanowią zbiory puste. Przyjęto, że grupy
obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej, będące przedmiotem analizy w niniejszym
badaniu, stanowić będą powiaty zaliczane w ujęciu całościowym odpowiednio do:
• Klasy I – stałego wzrostu (11 lat w grupie obszarów wzrostu) oraz do Klasy II - obszary
wzrostu (7-10 lat w grupie obszarów wzrostu) – w przypadku obszarów wzrostu,
• Klasy VIII – stałej stagnacji (11 lat w grupie obszarów stagnacji) oraz do Klasy VII –
obszary stagnacji (7-10 lat w grupie obszarów stagnacji) – w przypadku obszarów
stagnacji.
Przeprowadzona procedura prowadzi do identyfikacji w przestrzeni społecznoekonomicznej województwa wielkopolskiego pięciu obszarów wzrostu oraz trzech obszarów
stagnacji, które przyjmuje się jako obszar analizy w dalszym postępowaniu badawczym (por.
ryc. 2). Do obszarów wzrostu zalicza się:
• miasto na prawach powiatu Poznań,
• powiat poznański,
7
Obszary wzrostu, obszary przejściowe oraz obszary stagnacji gospodarczej odpowiadają trzem klasom powiatów
wyznaczonym na podstawie analizy skupień (k-średnich) wartości wskaźnika syntetycznego określającego ich poziom
rozwoju społeczno-gospodarczego.
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• miasto na prawach powiatu Kalisz,
• miasto na prawach powiatu Konin,
• miasto na prawach powiatu Leszno.
Grupę obszarów stagnacji tworzą:
• powiat kaliski,
• powiat pleszewski,
• powiat słupecki.
Szczegółowy wykaz wartości wskaźników syntetycznych wraz z podziałem na obszary wzrostu
i obszary stagnacji w układzie powiatów województwa wielkopolskiego zawiera Załącznik 3.
Rycina 2

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej na poziomie powiatowym (NUTS 4)
województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku obszarów wzrostu, większość z nich należy do klasy tych obszarów
również w układzie pięciu analizowanych aspektów procesu rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Bardziej zróżnicowana sytuacja występuje w przypadku obszarów stagnacji, których
przynależność do wyróżnionych klas w badanych aspektach jest zmienna (por. ryc. 3).
Należy jednak podkreślić, że zastosowane podejście metodologiczne nie pozwala
utożsamiać rozkładu opartego na podejściu całościowym jako sumy rozkładów ujęć częściowych
procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozkłady częściowe opierają się bowiem
na zmienności wartości wskaźników syntetycznych wyprowadzanych na podzbiorach cech
opisujących dany aspekt. Ujęcie całościowe bazuje na wskaźnikach syntetycznych
uwzględniających pełen zbiór cech. Tym samym podstawą identyfikacji obszarów wzrostu
i obszarów stagnacji województwa wielkopolskiego, w okresie 2000-2010, na poziomie
powiatowym, jest ujęcie całościowe analizy stanu i zmian procesu rozwoju społecznogospodarczego. Wyprowadzone klasyfikacje powiatów Wielkopolski w układzie pięciu aspektów
procesu rozwoju społeczno-gospodarczego stanowią materiał uzupełniający, na podstawie,
którego można wnioskować o wewnątrz aspektowej specyfice procesów rozwojowych
zachodzących w tych obszarach w badanym okresie.
Rycina 3

Klasyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej w układzie aspektów
rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie powiatowym (NUTS 4) województwa
wielkopolskiego w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.
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4. Gospodarstwa domowe
Badanie wrażliwości gospodarstw domowych na kryzys gospodarczy przeprowadzono
wśród mieszkańców Wielkopolski w układzie wyróżnionych obszarów wzrostu i stagnacji.
Do obszarów wzrostu należą miasta na prawach powiatu: Poznań, Kalisz, Leszno, Konin
(powiaty grodzkie) i powiat poznański (powiat ziemski), a obszarami stagnacji są powiaty
ziemskie: kaliski, pleszewski i słupecki. Badanie zostało przeprowadzone techniką PAPI
w okresie od czerwca do września 2013 roku. Łącznie badaniami objęto 1 988 gospodarstw
domowych, w tym 1 510 znajdowało się na obszarach wzrostu, a 478 na obszarach stagnacji.
Próba była reprezentatywna w układzie badanych obszarów wzrostu i obszarów stagnacji.
Badanie gospodarstw domowych obejmowało: zmiany poziomu bezrobocia członków
gospodarstw domowych, zmiany poziomu i struktury dochodów oraz wydatków bieżących
ponoszonych przez gospodarstwa domowe w dobie kryzysu, zmiany poziomu zadłużenia
gospodarstw domowych w dobie kryzysu, zmiany w zakresie spędzania czasu wolnego
i wyjazdów wakacyjnych gospodarstw domowych i zmiany kierunków zachowań prorodzinnych
gospodarstw domowych w dobie kryzysu.

4.1. Charakterystyka gospodarstw domowych
Podstawową jednostką badawczą stosowaną w analizie poziomu i warunków życia
ludności jest gospodarstwo domowe. Definicja gospodarstwa domowego wg GUS mówi, że
gospodarstwo domowe (ang. private household) to zespół osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Główne charakterystyki
gospodarstw domowych prowadzone są przy uwzględnieniu statusu społeczno-zawodowego
czyli głównego źródła utrzymania, wielkości gospodarstwa ze względu na liczbę członków oraz
wykształcenia głowy gospodarstwa domowego.
Ze względu na główne źródło utrzymania na obszarach wzrostu i na obszarach stagnacji
dominowały gospodarstwa domowe utrzymujące się z pracy najemnej, które stanowiły
odpowiednio 51,0% i 37,0% ogółu gospodarstwa domowych. Udział gospodarstw utrzymujących
się z pracy na własny rachunek poza rolnictwem był taki sam na obu kategoriach obszarów
i stanowił 21,0%. Na obszarach wzrostu i na obszarach stagnacji relatywnie dużo było
gospodarstw utrzymujących się z wynagrodzenia pochodzącego z emerytury, odpowiednio
11,0% i 16,0%. Na obszarach stagnacji duży udział miały gospodarstwa utrzymujące się z pracy
na własny rachunek w rolnictwie, które stanowiły 14,0%. Na obszarach wzrostu wyższy był
w stosunku do obszarów stagnacji, udział gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł utrzymania (np. zasiłki dla bezrobotnych), które stanowiły 7,0% ogółu gospodarstw, a na
obszarach stagnacji wyższy był udział gospodarstw utrzymujących się z renty – 7% (por. tab. 3).
Widoczne jest wewnętrzne zróżnicowanie gospodarstw domowych ze względu
na główne źródło utrzymania na obszarach wzrostu i na obszarach stagnacji (por. ryc. 4).
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Na obszarach wzrostu wystąpił wyższy udział gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy
najemnej w powiecie poznańskim i w mieście Leszno. Relatywnie wysoki udział gospodarstw
utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania odnotowano w Poznaniu i Kaliszu (por.
ryc. 4). W wewnętrznej strukturze obszarów stagnacji powiat pleszewski wyróżniał się wyższymi
udziałami gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy najemnej i emerytury. W powiecie
kaliskim odnotowano relatywnie wysoki udział gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł utrzymania (por. ryc. 4).
Tabela 3

Struktura gospodarstw domowych w układzie: obszary wzrostu-obszary stagnacji
Cechy gospodarstw domowych
Główne źródło utrzymania:
- praca najemna
- praca na własny rachunek poza rolnictwem
- praca na własny rachunek w rolnictwie
- emerytura
- renta
- niezarobkowe źródło utrzymania
Wielkość gospodarstwa
- jednoosobowe
- dwuosobowe
- trzyosobowe
-czteroosobowe
- pięcioosobowe
- sześcio i więcej osobowe
Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego
- podstawowe nieukończone
- podstawowe ukończone
- zasadnicze zawodowe
- średnie zawodowe
- średnie ogólnokształcące
- policealne
- wyższe licencjackie
- wyższe magisterskie
Ogółem gospodarstw domowych: 1988

Obszary wzrostu (%)

Obszary stagnacji (%)

51,0
21,0
5,0
11,0
5,0
7,0

37,0
21,0
14,0
16,0
7,0
5,0

13,0
26,0
27,0
23,0
9,0
2,0

12,0
29,0
25,0
20,0
11,0
3,0

1,0
4,0
19,0
19,0
14,0
7,0
16,0
20,0
1510

1,0
6,0
23,0
30,0
13,0
4,0
9,0
14,0
478

Źródło: Opracowanie własne.
Rycina 4

Struktura gospodarstw domowych ze względu na główne źródło utrzymania
OBSZARY WZROSTU
0%

20%

40%

60%

80%

ogółem wzrostu

100%

praca najemna
praca na własny rachunek
poza rolnictwem
praca na włany rachunek w
rolnictwie
emerytura

poznański
Poznań
Kalisz
Konin

renta

Leszno

22

WYNIKI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY

OBSZARY STAGNACJI
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ogółem stagnacji

praca najemna
praca na własny rachunek
poza rolnictwem
praca na włany rachunek w
rolnictwie
emerytura

kaliski
pleszewski
słupecki
Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wielkości gospodarstw pozwala stwierdzić, że na obszarach wzrostu największy
udział stanowiły gospodarstwa domowe trzyosobowe (27,0%) i dwuosobowe (26,0%), najmniej
było gospodarstw sześcio i więcej osobowych (2,0%). Na obszarach stagnacji dominowały
gospodarstwa dwuosobowe (29,0%) i trzyosobowe (25,0%), ale wyższy, w porównaniu
z obszarami wzrostu, był udział gospodarstw wieloosobowych: gospodarstwa pięcioosobowe
stanowiły 11,0%, a sześcio i więcej osobowe – 3,0% ogółu gospodarstw.
Widoczne jest wewnętrzne zróżnicowanie gospodarstw domowych ze względu
na wielkość na obszarach wzrostu i na obszarach stagnacji (por. ryc. 5). Na obszarach wzrostu
największy udział gospodarstw jednoosobowych odnotowano w Poznaniu i Lesznie, Konin
charakteryzował się najwyższym udziałem gospodarstw czteroosobowych, a w Kaliszu wystąpił
relatywnie wysoki udział gospodarstw sześciu- i więcej osobowych. W wewnętrznej strukturze
obszarów stagnacji powiaty kaliski i słupecki wyróżniały się najwyższym udziałem gospodarstw
dwuosobowych, powiat pleszewski – trzyosobowych, dodatkowo w powiecie kaliskim
odnotowano relatywnie wyższy udział gospodarstw pięcio- i więcej osobowych (por. ryc. 5).
Rycina 5

Struktura gospodarstw domowych ze względu na wielkość gospodarstwa domowego
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Źródło: Opracowanie własne.
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Na obszarach wzrostu największą grupę stanowiły gospodarstwa, których głowa
gospodarstwa domowego posiadała wykształcenie wyższe magisterskie – 20,0% (na obszarach
stagnacji 14,0%). Gospodarstwa domowe na obszarach wzrostu cechowały się relatywnie
wyższym poziomem wykształcenia, ponieważ wyższy był również udział gospodarstw
domowych, których głowa gospodarstwa domowego posiadała wykształcenie policealne – 7,0%
lub wyższe licencjackie – 16,0%, a na obszarach stagnacji odpowiednio 4,0% i 9,0%.
Na obszarach stagnacji zdecydowanie dominowały gospodarstwa, których głowa gospodarstwa
domowego posiadała wykształcenie średnie zawodowe – 30,0% (na obszarach wzrostu tylko
19,0%).
Widoczne jest wewnętrzne zróżnicowanie gospodarstw domowych ze względu
na poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego na obszarach wzrostu i na obszarach
stagnacji (por. ryc. 6). Na obszarach wzrostu największym udziałem gospodarstw domowych,
których głowa gospodarstwa domowego posiadała wykształcenie wyższe magisterskie
charakteryzują się miasta Poznań i Kalisz, jednocześnie w Kaliszu odnotowano największy udział
gospodarstw z wykształceniem podstawowym. W Koninie odnotowano relatywnie najwyższy
udział gospodarstw domowych w których głowa gospodarstwa posiadała wykształcenie
zasadnicze zawodowe. W wewnętrznej strukturze obszarów stagnacji powiat pleszewski
wyróżniał się wysokim udziałem gospodarstw z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
powiat słupecki wysokim udziałem gospodarstw z wykształceniem średnim zawodowym, a
w powiecie kaliskim odnotowano relatywnie wysoki udział gospodarstw w których głowa
gospodarstwa domowego posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (por. ryc. 6).
Rycina 6

Struktura gospodarstw domowych ze względu
na wykształcenie głowy gospodarstwa domowego
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Źródło: Opracowanie własne.
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4.2. Poziom bezrobocia
Analizę poziomu bezrobocia gospodarstw domowych w dobie kryzysu prowadzi się
w odniesieniu do liczby członków gospodarstwa domowego pozostających aktualnie bez pracy,
liczby członków gospodarstwa domowego, które w okresie 2008-2013 znalazły lub utraciły pracę
oraz w aspekcie głównych przyczyn utraty pracy.
Zarówno na obszarach wzrostu jak i na obszarach stagnacji wśród gospodarstw
domowych w których przynajmniej jedna osoba pozostaje aktualnie bez pracy największy udział
miały gospodarstwa domowe, w których tylko jeden członek gospodarstwa domowego
pozostawał bez pracy, było to odpowiednio 63,0% i 61,0%. Na obszarach stagnacji wystąpił
wyższy odsetek gospodarstw domowych z dwojgiem osób bez pracy – 31,0%, niż na obszarach
wzrostu – 27,0%. W pozostałych przypadkach udziały były zbliżone (por. tab. 4). W wewnętrznej
strukturze gospodarstw domowych na obszarach wzrostu udział gospodarstw domowych z jedną
osobą bezrobotną wahał się od 70,0% w powiecie poznańskim do 52,0% w Kaliszu.
W przypadku dwóch osób bezrobotnych udział ten wynosił od 40,0% w Lesznie do 19,0%
w powiecie poznańskim. Na obszarach stagnacji udział gospodarstw domowych w których tylko
jeden członek gospodarstwa domowego pozostawał bez pracy wynosił od 67,0% w powiatach
pleszewskim i słupeckim do 54,0% w powiecie kaliskim, gospodarstwa z dwojgiem osób bez
pracy stanowiły po 33,0% w powiatach kaliskim i słupeckim, w powiecie pleszewskim było to
26,0%.
Tabela 4

Liczba członków gospodarstwa domowego pozostająca aktualnie bez pracy
Liczba członków gospodarstwa
domowego pozostająca aktualnie bez pracy
- jeden
- dwóch
- trzech
- czterech
- pięciu
- sześciu

Obszary wzrostu
(%)
63, 0
27,0
7,0
2,0
0,5
0,5

Obszary stagnacji
(%)
61,0
31,0
6,0
1,5
0,5
0,0

Źródło: Opracowanie własne.

Pod względem zjawiska znalezienia lub utraty pracy przez członków gospodarstwa
domowego w okresie 2008-2013 widoczne jest zróżnicowanie w układzie: obszary wzrostu –
obszary stagnacji. Na obszarach wzrostu udział gospodarstw domowych w których członek
gospodarstwa domowego znalazł pracę wyniósł 69,0% (563 osoby znalazły pracę), a
na obszarach stagnacji 65,0% (137 osób znalazło pracę), odpowiednio udział gospodarstw
domowych w których ktoś utracił pracę kształtował się na poziomie 31,0% i 35,0% (por. ryc. 7).
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Rycina 7

Struktura gospodarstw domowych ze względu na utratę lub znalezienie pracy
w układzie: obszary wzrostu-obszary stagnacji w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Widoczne jest wewnętrzne zróżnicowanie gospodarstw domowych ze względu
na zjawisko utraty lub znalezienia pracy, zwłaszcza na obszarach wzrostu. Wyższy udział
gospodarstw domowych w których osoba znalazła pracę wystąpił w Poznaniu (73%) i Koninie
(70%), relatywnie wysoki udział gospodarstw domowych w których ktoś utracił pracę odnotowano
w Kaliszu (61%) i Lesznie (63%). Na obszarach stagnacji struktura odpowiedzi była zbliżona
(por. ryc. 8).
Rycina 8

Struktura gospodarstw domowych ze względu na utratę lub znalezienie pracy
w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.
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Analiza głównych przyczyn utraty pracy w dobie kryzysu na obszarach wzrostu
i na obszarach stagnacji pozwala stwierdzić, że na obszarach wzrostu podstawowym powodem
utraty pracy wskazywanym przez respondentów była redukcja etatów (89 wskazań),
na obszarach stagnacji było podobnie (24 wskazania). Na obszarach wzrostu do innych często
wskazywanych przyczyn zaliczano: przejście na emeryturę i zwolnienie, a na obszarach
stagnacji: likwidację zakładu i zmianę pracy na inną. Do powodów utraty pracy, które wymieniane
były na obszarach wzrostu, a nie wystąpiły na obszarach stagnacji zaliczyć można m. in.: ogólne
zjawisko kryzysu, zakończenie umowy o pracę, rezygnację z prowadzenia działalności
gospodarczej, niskie wynagrodzenie, nieodpowiednie kwalifikacje (por. ryc. 9).
Rycina 9

Główne przyczyny utraty pracy w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.
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Kryzys gospodarczy wpłynął na zjawisko bezrobocia bardziej na obszarach stagnacji niż
na obszarach wzrostu. Na obszarach stagnacji relatywnie mniej było gospodarstw domowych
w których ktoś znalazł pracę w okresie 2008-2013, co mogło skutkować wyższym udziałem
gospodarstw domowych, w których co najmniej dwie osoby były bez pracy. Na obszarach
wzrostu częściej znajdowano pracę i rzadziej ją tracono. Większa wrażliwość na zjawisko
kryzysu gospodarstw domowych na obszarach stagnacji w aspekcie poziomu bezrobocia może
być uwarunkowana poziomem wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, które jest niższe
niż na obszarach wzrostu. Jak pokazują inne badania na temat sytuacji gospodarstw domowych
w okresie kryzysu niższy poziom wykształcenia, sprzyja większemu poziomowi bezrobocia
(Diagnoza Społeczna 2011, Słaby 2009, Michalska 2012, Zalega 2012a,b, Burlita 2013, Sobczyk
2013).

4.3. Dochody i wydatki bieżące
Na obszarach wzrostu, niemal połowa badanych gospodarstw domowych oceniła swoją
sytuację materialną dobrze (40%) lub bardzo dobrze (9%). Jako przeciętną określiło ją 41%
respondentów, a 10% oceniło ją jako złą (8%) lub bardzo złą (2%). Sytuacja materialna
gospodarstw domowych na obszarach stagnacji była znacznie gorsza. Tylko 2% respondentów
oceniło ją jako bardzo dobrą i 20% jako dobrą. Aż 62% badanych gospodarstw domowych
określiło swoją sytuację materialną jako przeciętną, a 16% jako złą (12%) lub bardzo złą (4%).
Na obszarach stagnacji odnotowuje się więc dwukrotnie więcej gospodarstw domowych
oceniających swoją sytuację jako bardzo złą niż na obszarach wzrostu (por. ryc. 10)
Rycina 10

Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
w obszarach wzrostu i stagnacji gospodarczej
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Źródło: Opracowanie własne
Rycina 11

Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
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Źródło: Opracowanie własne.

Na badanych obszarach wzrostu odnotowano różnice w ocenie sytuacji materialnej
gospodarstw domowych. Najlepiej swoją sytuację materialną opisywali mieszkańcy aglomeracji
poznańskiej czyli Poznania i powiatu poznańskiego. Najgorzej - w ramach obszarów wzrostu –
ocenili swoją sytuację materialną mieszkańcy Leszna i Kalisza.
Na badanych obszarach stagnacji najlepiej swoją sytuację materialną oceniły
gospodarstwa domowe z powiatów kaliskiego i pleszewskiego, relatywnie gorzej wypadała ona
w powiecie słupeckim (por. ryc. 11).
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Analiza zmian sytuacji materialnej badanych gospodarstw domowych w dobie kryzysu
(w latach 2008-2013) prowadzi do wniosku, że obszary wzrostu województwa wielkopolskiego
w znacznie mniejszym stopniu odczuły skutki kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Na tych
obszarach 47% respondentów nie odnotowało zmian sytuacji materialnej swoich gospodarstw,
25% odczuło jej pogorszenie, a jednocześnie w przypadku 28% gospodarstw domowych
nastąpiła poprawa sytuacji materialnej. Nieco bardziej wrażliwe na kryzys okazały się być
gospodarstwa domowe zlokalizowane na obszarach stagnacji. W ich przypadku, aż 31%
odczuło pogorszenie sytuacji materialnej w analizowanym okresie, podczas gdy poprawę
odnotowało jedynie 16% badanych gospodarstw domowych. Ponad połowa badanych
gospodarstw domowych na obszarach stagnacji nie odczuła znaczących zmian sytuacji
materialnej (por. ryc.12).
Poprawa sytuacji materialnej dotyczy przede wszystkim gospodarstw domowych
o relatywnie najwyższych dochodach w aglomeracji poznańskiej. Na obszarach wzrostu
największym odsetkiem gospodarstw domowych, w których nastąpiła poprawa sytuacji
materialnej cechował się Poznań i powiat poznański (około 30%), zdecydowanie niższym –
Leszno, Kalisz i Konin (około 20%). Najwięcej gospodarstw domowych które odczuły
pogorszenie sytuacji materialnej na obszarach wzrostu odnotowano w Kaliszu.
Rycina 12

Zmiany sytuacji materialnej gospodarstw domowych
w układzie obszarów wzrostu i stagnacji w latach 2008-2013
OBSZARY WZROSTU

28%
47%

polepszenie
pogorszenie
bez zmian

25%

OBSZARY STAGNACJI

16%
polepszenie
53%

pogorszenie
31%
bez zmian

Źródło: Opracowanie własne.
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Na obszarach stagnacji natomiast, najwięcej gospodarstw domowych odczuło
pogorszenie sytuacji materialnej w powiecie słupeckim. Relatywnie najkorzystniejsze zmiany
na badanych obszarach stagnacji nastąpiły w powiecie pleszewskim, gdzie ponad 20%
gospodarstw domowych odczuło poprawę sytuacji finansowej (por. ryc. 13).
Rycina 13

Zmiany sytuacji materialnej gospodarstw domowych w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Kolejnym badanym elementem były zmiany wysokości miesięcznego dochodu
gospodarstwa domowego. Na obszarach wzrostu 31% gospodarstw domowych odnotowało
relatywny wzrost miesięcznych dochodów. W przypadku 23% badanych gospodarstw nastąpił
relatywny spadek wysokości dochodów, a dochody 46% gospodarstw domowych pozostały na
podobnym poziomie (por. ryc. 14). Świadczy to o ograniczonym wpływie spowolnienia
gospodarczego obserwowanego po 2008 roku na sytuację dochodową gospodarstw domowych
na obszarach wzrostu. Mniejsza wrażliwość na kryzys gospodarstw domowych na obszarach
wzrostu cechujących się relatywnie wyższym poziomem dochodów znajduje potwierdzenie także
w wynikach dotychczasowych badań (Zalega 2012b, Burlita 2013).
Obszary stagnacji charakteryzowały się niższym odsetkiem gospodarstw domowych
w których wysokość miesięcznego dochodu relatywnie wzrosła (23%) i wyższym odsetkiem
gospodarstw domowych które odnotowały spadek wysokości dochodu (27%) (por. ryc. 14).
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Rycina 14

Zmiany wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego
na obszarach wzrostu i stagnacji w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Na obszarach wzrostu najwięcej gospodarstw domowych które odnotowały wzrost
miesięcznego dochodu w latach 2008-2013 było w Lesznie (38%), najmniej w Koninie – 18%.
Odsetek gospodarstw w których wysokość dochodu relatywnie zmalała kształtował się na
podobnym poziomie we wszystkich badanych obszarach wzrostu. Natomiast na obszarach
stagnacji zmiany dochodu były bardziej zróżnicowane wewnętrznie. Najwięcej gospodarstw
domowych cechujących się wzrostem dochodów było w powiecie pleszewskim (28%), a
najmniej- w powiecie słupeckim (14%). Powiat pleszewski charakteryzował się również
największym udziałem gospodarstw domowych, w których wysokość dochodu relatywnie zmalała
(por. ryc. 15).
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Rycina 15

Zmiany wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Analiza zmian struktury dochodów rozporządzalnych w latach 2008-2013 wykazała, że
w większości gospodarstw domowych zarówno na obszarach wzrostu jak i na obszarach
stagnacji wzrósł udział wydatków bieżących. Różnice w tym zakresie pomiędzy obszarami
wzrostu i stagnacji były bardzo niewielkie. W przypadku 10% gospodarstw domowych, udział
wydatków zmalał, a około w 32% -pozostał na podobnym poziomie (por. ryc. 16).
Rycina 16

Zmiany udziału wydatków bieżących w dochodzie rozporządzalnym gospodarstwa
domowego na obszarach wzrostu i stagnacji w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Wśród obszarów wzrostu największy odsetek gospodarstw charakteryzujących się
wzrostem udziału wydatków bieżących w dochodzie rozporządzalnym odnotowano w Koninie
(17%). Konin był też miastem, w którym relatywnie najrzadziej następowało zmniejszenie udziału
wydatków bieżących w dochodzie rozporządzalnym gospodarstw domowych (por. ryc. 17).
Na obszarach stagnacji największy odsetek gospodarstw domowych, które odnotowały
wzrost udziału wydatków bieżących w dochodzie rozporządzalnym gospodarstw domowych
wystąpił w powiecie słupeckim (68%). W pozostałych powiatach wchodzących w skład obszarów
stagnacji odsetek ten kształtował się na poziomie poniżej 60% (por. ryc. 17).
Rycina 17

Zmiany udziału wydatków bieżących
w dochodzie rozporządzalnym gospodarstwa domowego w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.
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Zaobserwowano znaczące zmiany w strukturze wydatków bieżących zarówno
na obszarach wzrostu jak i na obszarach stagnacji. Na obszarach wzrostu odnotowano
zdecydowany wzrost udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe – taki wzrost
zadeklarowało aż 62% badanych gospodarstw domowych. Jeszcze większy odsetek
gospodarstw odnotował wzrost wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii (71%).
Ponad połowa badanych gospodarstw na obszarach wzrostu deklarowała także wzrost wydatków
na transport indywidualny. Mniejszym wzrostem cechowały się wydatki na odzież i obuwie (42%),
transport publiczny (41%), telefon komórkowy (39%), edukację (41%). Podczas gdy w dobie
kryzysu w strukturze wydatków bieżących rósł udział dóbr i usług podstawowych (np. żywność),
tak w tym samym czasie odnotowano spadek udziału wydatków na dobra i usługi bardziej
luksusowe, np. na restauracje i hotele – tu spadek odnotowało ponad 30% gospodarstw
domowych, na rekreację – ponad 20% (por. tab. 5).
Na obszarach stagnacji sytuacja kształtowała się podobnie. Odnotowano wysoki (nieco
wyższy niż na obszarach wzrostu) udział gospodarstw domowych, które deklarowały wzrost
udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe – 65% , oraz na użytkowanie mieszkania
i nośniki energii (74%i i transport indywidualny (66%). Na obszarach stagnacji jedynie 37%
gospodarstw domowych odnotowało wzrost udziału wydatków na odzież i obuwie (podczas gdy
na obszarach wzrostu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 42%). Zdecydowanie więcej
gospodarstw - w odniesieniu do obszarów wzrostu - odnotowało spadek udziału wydatków
na wyposażenie mieszkania (21%), rekreacje (28%) i restauracje i hotele (37%) (por. tab. 5).
Tabela 5

Zmiany w strukturze wydatków bieżących na obszarach wzrostu i stagnacji
w latach 2008-2013
OBSZARY WZROSTU
Wyszczególnienie
Żywność i napoje bezalkoholowe
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii
Odzież, obuwie
Transport
Indywidualny (np. samochód)
Publiczny - autobus
Publiczny - kolej
Łączność
Telefon komórkowy
Internet
Wyposażenie mieszkania
Edukacja
Rekreacja
Restauracje i hotele

wzrósł (%)
61,6
71,1
41,6
59,8
40,8
24,9
38,9
31
36,5
40,8
30,7
20,4

bez zmian (%)
33,8
25,6
47,7
29,5
43,0
51,6
47,9
51,8
51,3
46,5
47,8
49,1

zmalał (%)
4,6
3,3
10,7
10,7
16,2
23,5
13,3
17,2
12,1
12,7
21,5
30,5

OBSZARY STAGNACJI
Wyszczególnienie
wzrósł (%)
bez zmian (%)
Żywność i napoje bezalkoholowe
64,6
28,9
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii
74,3
22,1
Odzież, obuwie
37,8
44,8
Transport
Indywidualny (np. samochód)
65,9
23,5
Publiczny - autobus
33,2
50,4
Publiczny - kolej
21,0
56,9
Łączność
Telefon komórkowy
38,9
48,0
Internet
29,6
52,9
Wyposażenie mieszkania
31,2
48,2
Edukacja
41,7
42,5
Rekreacja
23,3
48,4
Restauracje i hotele
16,1
47,3
Źródło: Opracowanie własne.
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zmalał (%)
6,5
3,6
17,4
10,6
16,4
15,1
13,1
17,5
20,6
15,8
28,3
36,6
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W strukturze zmian wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe na obszarach
wzrostu, wyróżnia się Poznań, w którym odnotowano relatywnie najniższy udział gospodarstw
notujących wzrost wydatków na żywność. Na obszarach stagnacji z kolei wyróżniał się powiat
słupecki, w którym aż ponad 70% gospodarstw domowych odnotowało wzrost udziału wydatków
na żywność (por. ryc. 18).
Rycina 18

Zmiany w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe w latach 2008-2013
0%

20%

OBSZARY WZROSTU
40%
60%
80%

100%

ogółem
poznański
wzrósł
bez zmian

Poznań
Kalisz
Konin
Leszno

0%

20%

OBSZARY STAGNACJI
40%
60%
80%

100%

ogółem
wzrósł
bez zmian

kaliski
pleszewski
słupecki
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowaniem badań na temat zmian sytuacji materialnej gospodarstw domowych
w dobie kryzysu było scharakteryzowanie przez respondentów aktualnej sytuacji materialnej
swojego gospodarstwa domowego za pomocą jednego z czterech zdań. Na obszarach wzrostu
25% respondentów zadeklarowało, że „wystarcza im pieniędzy na wszystkie potrzeby i jeszcze
są w stanie zaoszczędzić część pieniędzy”. Ponad połowa (55%) przyznała, że „żyje oszczędnie
i dzięki temu starcza im na wszystko”. Jednocześnie dla 14% badanych gospodarstw domowych
pieniędzy wystarcza tylko na najtańsze produkty, 6% „ledwie wiąże koniec z końcem”
(por. ryc.19).
Na obszarach stagnacji sytuacja była gorsza. Zdecydowanie mniej gospodarstw
domowych (14%) odpowiedziało, że „wystarcza im pieniędzy na wszystko i są w stanie jeszcze
zaoszczędzić pewne kwoty”. Podobnie jak na obszarach wzrostu, także na obszarach stagnacji
ponad połowa respondentów zadeklarowała, że „żyje skromnie i dlatego wystarcza im
na zaspokojenie swoich potrzeb”. Zdecydowanie więcej - niż na obszarach wzrostu –
respondentów przyznało, że „pieniędzy starcza im tylko na najtańsze produkty” (25%) oraz, że
„ledwie wiążą koniec z końcem” (8%) (por. ryc.19).
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Rycina 19

Charakterystyka sytuacji materialnej gospodarstw domowych na obszarach wzrostu i
stagnacji
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Źródło: Opracowanie własne.
Rycina 20

Charakterystyka sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
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Źródło: Opracowanie własne.

W strukturze wewnętrznej obszarów wzrostu, najlepiej sytuacja materialna gospodarstw
domowych została oceniona w Poznaniu – tu ponad 30% respondentów oszczędza, natomiast
najmniej korzystnie sytuacje ocenili respondenci z Kalisza. Na obszarach stagnacji sytuacja
finansowa gospodarstw domowych została najgorzej oceniona w powiecie słupeckim(por.
ryc.20).
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że sytuacja materialna gospodarstw
domowych uległa pogorszeniu w większym stopniu na obszarach stagnacji. Po części jest to
pochodną wzrostu poziomu bezrobocia na tych obszarach. Relatywnie więcej gospodarstw
odczuło tam wpływ kryzysu na sytuację materialną (31% gospodarstw domowych z obszarów
stagnacji oceniło że uległa ona pogorszeniu w stosunku do 25% z obszarów wzrostu). Związany
z tym był także spadek wysokości miesięcznego dochodu gospodarstw domowych, bardziej
odczuwany na obszarach stagnacji (27%) niż na obszarach wzrostu (23%).

4.4. Poziom zadłużenia
Zadłużenie gospodarstw domowych deklarowało 27% gospodarstw na obszarach
wzrostu i 23% na obszarach stagnacji (por. ryc. 21). Wśród obszarów wzrostu najwyższym
udziałem gospodarstw zadłużonych cechował się Poznań. Niemal 40% respondentów
z Poznania przyznało, że ich gospodarstwa są zadłużone. Na pozostałych badanych obszarach
wzrostu odsetek ten kształtował się na poziomie około 20%. Tak wysoki odsetek zadłużonych
gospodarstw domowych Poznania może wynikać z ograniczonego wpływu kryzysu
na gospodarstwa o relatywne wyższym dochodzie, których w Poznaniu jest więcej niż
na pozostałych badanych obszarach wzrostu (Zalega 2012b). W okresie obecnego spowolnienia
gospodarczego gospodarstwa domowe o względnie wysokich dochodach nie zmieniły swoich
zachowań związanych z zakupem dóbr trwałego użytku, które często związane są
z zaciągnięciem kredytu. Dodatkowo gospodarstwa te mimo spowolnienia gospodarczego
prawdopodobnie częściej zachowywało zdolności kredytowe. Na obszarach stagnacji odsetek
zadłużonych gospodarstw domowych był wyrównany (około 20%), nieco wyższy w powiecie
kaliskim (por. ryc. 22).
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Rycina 21

Zadłużenie gospodarstwa domowego na obszarach wzrostu i stagnacji
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Źródło: Opracowanie własne.
Rycina 22

Zadłużenie gospodarstwa domowego
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Źródło: Opracowanie własne.

Na obszarach wzrostu, 45% gospodarstw domowych deklarowało, że ich poziom
zadłużenia maleje. Stanowi to kolejny dowód na ograniczony wpływ spowolnienia gospodarczego
na sytuację finansową gospodarstw domowych na obszarach wzrostu. Jedynie 16% gospodarstw
przyznało, że zadłużenie wzrosło, a w przypadku 39% - pozostawało bez zmian. Na obszarach
stagnacji odnotowano większy udział gospodarstw domowych w których poziom zadłużenia
wzrasta (21%) i mniejszy udział tych, w których poziom zadłużenia maleje (34%) (por. ryc. 23).
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Rycina 23

Zmiany wielkości zadłużenia gospodarstwa domowego na obszarach wzrostu
i stagnacji w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

W strukturze wewnętrznej obszarów wzrostu wyróżnia się Kalisz, cechujący się
relatywnie wysokim odsetkiem gospodarstw domowych deklarujących wzrost zadłużenia. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na relatywnie najgorszą wśród badanych obszarów wzrostu oceną
sytuacji materialnej gospodarstw domowych Kalisza (por. ryc. 12, 20). Zestawienie tych
informacji pozwala na stwierdzenie o relatywnie najgorszej sytuacji finansowej gospodarstw
domowych Kalisza na obszarach wzrostu i największym negatywnym wpływem kryzysu na tym
obszarze. Natomiast na obszarach stagnacji na uwagę zasługuje powiat pleszewski, w którym
odnotowano zarówno największy odsetek gospodarstw domowych w których zadłużenie wzrasta
jak takich, w których ono spada (por. ryc. 24).
Konieczność wzięcia pożyczki z przyczyn finansowych zadeklarowało 23% badanych
gospodarstw domowych na obszarach wzrostu i nieco więcej, bo 27% na obszarach stagnacji
(por. ryc. 25).
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Rycina 24

Zmiany wielkości zadłużenia gospodarstwa domowego w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.
Rycina 25

Konieczność wzięcia pożyczki z przyczyn finansowych
w układzie obszarów wzrostu i stagnacji
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tak

73%

Źródło: Opracowanie własne.
W układzie obszarów wzrostu najmniejszym udziałem gospodarstw domowych, które
zmuszone zostały do zaciągnięcia kredytu był Poznań i Konin (20%), a w przypadku obszarów
stagnacji – powiat słupecki (por. ryc. 26). Po raz kolejny zaznacza się relatywnie najgorsza
sytuacja materialna Kalisza w ramach badanych obszarów wzrostu i pleszewskiego wśród
obszarów stagnacji.

41

WYNIKI ANALIZY WRAŻLIWOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY

Rycina 26

Konieczność wzięcia pożyczki z przyczyn finansowych
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Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Spędzanie czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne
Analizę spędzania czasu wolnego i wyjazdów wakacyjnych gospodarstw domowych
w dobie kryzysu prowadzi się w odniesieniu do oceny udziału wydatków przeznaczonych na te
formy oraz na podstawie analizy długości trwania wyjazdów wakacyjnych.
Na obszarach wzrostu i na obszarach stagnacji największy był odsetek gospodarstw
domowych w których w okresie 2008-2013 udział wydatków przeznaczonych na spędzanie czasu
wolnego i wyjazdy wakacyjne pozostał na podobnym poziomie, gospodarstwa te stanowiły
odpowiednio 48,0% i 47,0%. Na obszarach stagnacji zdecydowanie wyższy, niż na obszarach
wzrostu, był odsetek gospodarstw w których zmalały wydatki na spędzanie czasu wolnego
i wyjazdy wakacyjne, który wynosił 40,0% (por. ryc. 27).
Widoczne jest wewnętrzne zróżnicowanie gospodarstw domowych na obszarach wzrostu
i na obszarach stagnacji ze względu na zmianę udziału wydatków przeznaczanych na spędzanie
czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne. W wewnętrznej strukturze obszarów wzrostu najbardziej
zmalał udział wydatków przeznaczonych na wyjazdy wakacyjne w Kaliszu (42%) i Lesznie (48%),
wzrósł w Poznaniu (29%), pozostał na podobnym poziomie w powiecie poznańskim.
Na obszarach stagnacji najbardziej widoczny był spadek udziału wydatków na omawiane formy
w powiecie pleszewskim (48%), natomiast w najmniejszym stopniu wydatki te zmieniły się
w powiecie słupeckim (por. ryc. 28).
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Rycina 27

Udział wydatków przeznaczonych na spędzanie czasu wolnego
i wyjazdy wakacyjne na obszarach wzrostu i stagnacji w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.
Rycina 28

Udział wydatków przeznaczonych na spędzanie czasu wolnego
i wyjazdy wakacyjne w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.
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Analiza długości trwania wyjazdów wakacyjnych prowadzona w układzie obszarów
wzrostu i obszarów stagnacji pozwala stwierdzić, że na obszarach wzrostu w 48,0% gospodarstw
domowych długość wyjazdów wakacyjnych pozostała na podobnym poziomie, a na obszarach
stagnacji tylko w 36,0%. Na obszarach stagnacji znacznie wyższy był udział gospodarstw
domowych w których całkowicie rezygnowano z wyjazdów wakacyjnych lub skrócono ich
długość, odpowiednio stanowiły one 31,0% i 27,0% ogółu gospodarstw. Na obszarach wzrostu
odsetek ten wynosił 16,0% i 24,0%, częściej na tych obszarach decydowano się na wydłużenie
czasu trwania wyjazdów - 12,0% (por. ryc. 29).
Rycina 29

Długość wyjazdów wakacyjnych na obszarach wzrostu i stagnacji w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Widoczne jest wewnętrzne zróżnicowanie gospodarstw domowych pod względem
długości trwania wyjazdów wakacyjnych na obszarach wzrostu i na obszarach stagnacji Analiza
wewnętrzna obszarów wzrostu w zakresie trwania wyjazdów wakacyjnych pozwala stwierdzić, że
najbardziej wyróżniają się miasto Leszno i miasta Kalisz i Konin. W Lesznie odnotowano wysoki
udział gospodarstw domowych, które skróciły długość wyjazdów (45%), a w Kaliszu (28%)
i Koninie (22%) znaczny odsetek gospodarstw domowych całkowicie zrezygnował z wyjazdów
wakacyjnych. Na obszarach stagnacji wyróżnia się powiat kaliski, w którym relatywnie wysoki był
udział gospodarstw domowych, które całkowicie zrezygnowały z wyjazdów wakacyjnych (36%)
(por. ryc. 30).
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Rycina 30

Długość wyjazdów wakacyjnych w latach 2008-2013
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Źródło: Opracowanie własne.

Zjawisko kryzysu wpłynęło na podejmowanie decyzji odnośnie spędzania czasu wolnego
i wyjazdów wakacyjnych. Na obszarach stagnacji zdecydowanie wyższy, niż na obszarach
wzrostu, był odsetek gospodarstw w których zmalały wydatki przeznaczone na spędzanie czasu
wolnego i wyjazdy wakacyjne, podobnie jak w przypadku innych usług i dóbr luksusowych,
przyczyną może być wyższy poziom bezrobocia i relatywnie gorsza sytuacja materialna.
Zmniejszenie udziału wydatków na spędzanie czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne prowadziło
na obszarach stagnacji do częstszej rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych lub skrócenia ich
długości.

4.6. Zachowania prorodzinne
Analizę zmiany kierunków zachowań prorodzinnych gospodarstw domowych w dobie
kryzysu prowadzi się w aspekcie rezygnacji z posiadania potomstwa lub odłożenia w czasie
posiadania potomstwa.
Struktura udzielonych odpowiedzi na pytanie dotyczące rezygnacji z przyczyn
finansowych z posiadania potomstwa w latach 2008-2013, pozwala stwierdzić, że na obszarach
wzrostu w 10,0% gospodarstw domowych zrezygnowano z posiadania pierwszego dziecka, a
w 16,0% z posiadania kolejnego dziecka, udział takich gospodarstw na obszarach stagnacji był
zdecydowanie wyższy i wynosił odpowiednio 13,0% i 20,0%. Na odłożenie w czasie posiadania
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pierwszego dziecka zdecydowało się po 18,0% gospodarstw domowych na obszarach wzrostu
i na obszarach stagnacji, jeśli chodzi o odłożenie w czasie posiadania kolejnego dziecka wyższy
był odsetek gospodarstw domowych, które podjęły taką decyzję na obszarach stagnacji – 20,0%
(por. ryc. 31, 32).
Rycina 31

Rezygnacja z posiadania potomstwa z przyczyn finansowych
w dobie kryzysu (w latach 2008-2013) na obszarach wzrostu i stagnacji
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Źródło: Opracowanie własne.
Rycina 32

Odłożenie w czasie posiadania potomstwa z przyczyn finansowych
w dobie kryzysu (w latach 2008-2013) na obszarach wzrostu i stagnacji
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Źródło: Opracowanie własne.

Analiza wewnętrzna gospodarstw domowych na obszarach wzrostu w aspekcie
rezygnacji z posiadania potomstwa z przyczyn finansowych pozwala stwierdzić, że najczęściej
decyzję taką podejmowały gospodarstwa domowe w Koninie (pierwsze dziecko) i Kaliszu
(pierwsze i kolejne dziecko), a najrzadziej w Lesznie (pierwsze dziecko). Na obszarach stagnacji
najbardziej w tym zakresie wyróżniał się powiat słupecki w którym najrzadziej podejmowano
decyzję o rezygnacji z posiadania potomstwa (pierwsze i kolejne dziecko), natomiast w powiecie
pleszewskim wyższy był udział gospodarstw domowych, które zdecydowały się na rezygnację
z posiadania kolejnych dzieci (por. ryc. 33).
Rycina 33

Rezygnacja z posiadania potomstwa z przyczyn finansowych
w dobie kryzysu (w latach 2008-2013)
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Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie odłożenia w czasie posiadania pierwszego dziecka na obszarach wzrostu
najczęściej decyzję taką podejmowały gospodarstwa domowe w Koninie i Lesznie (po 27%), a
najrzadziej w Poznaniu (10%). W Lesznie najrzadziej podejmowano decyzję o odłożeniu
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w czasie posiadania kolejnego dziecka (7%). Na obszarach stagnacji najbardziej wyróżniał się
powiat pleszewski w którym najwyższy był łączny udział gospodarstw domowych, które odłożyły
w czasie posiadanie pierwszego i kolejnych dzieci (43%) (por. ryc. 34).
Rycina 34

Odłożenie w czasie posiadanie potomstwa z przyczyn finansowych
w dobie kryzysu (w latach 2008-2013)
OBSZARY WZROSTU
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ogółem wzrostu
poznański
Poznań
Kalisz
Konin
Leszno

tak, pierwsze dziecko
tak, kolejne dziecko
nie

OBSZARY STAGNACJI
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ogółem stagnacji
kaliski
pleszewski
słupecki

tak, pierwsze dziecko
tak, kolejne dziecko
nie
Źródło: Opracowanie własne.

Kryzys gospodarczy wpłynął na decyzje dotyczące zachowań prorodzinnych. Z przyczyn
finansowych odkładano w czasie posiadanie pierwszego i kolejnych dzieci, a nawet rezygnowano
z ich posiadania. Widoczne to było zwłaszcza na obszarach stagnacji, które charakteryzowały się
relatywnie gorszą sytuacją materialną i większym ograniczeniem wydatków, zwłaszcza na dobra
i usługi luksusowe w porównaniu z obszarami stagnacji.
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5. Podmioty gospodarcze
Badanie wrażliwości przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy przeprowadzono wśród
przedsiębiorstw Wielkopolski w układzie wyróżnionych obszarów wzrostu i stagnacji.
Do obszarów wzrostu należą miasta na prawach powiatu: Poznań, Kalisz, Leszno, Konin
(powiaty grodzkie) i powiat poznański (powiat ziemski), a obszarami stagnacji są powiaty
ziemskie: kaliski, pleszewski i słupecki. Badanie zostało przeprowadzone techniką PAPI
w okresie od czerwca do września 2013 roku. Łącznie badaniami objęto 737 przedsiębiorstw,
w tym 597 znajdowało się na obszarach wzrostu, a 140 na obszarach stagnacji. W układzie
wydzielonych obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej zbadano ilościowo reprezentatywną
grupę przedsiębiorstw. Badanie obejmowało zagadnienia dotyczące: polityki kadrowej
przedsiębiorstw, współpracy kooperacyjnej, poziomu wykorzystania usług otoczenia biznesu
i usług transportowych, działalności inwestycyjnej i wyniku działalności gospodarczej. Z dużą
ostrożnością należy traktować opis wewnętrznej struktury terytorialnej obszarów wzrostu
i obszarów stagnacji, tj. analizę w układzie poszczególnych powiatów. O ile na poziomie
obszarów wzrostu i stagnacji rozpatrywanych łącznie w badaniu udało się zgromadzić próbę
statystycznie reprezentatywną dla tych zbiorowości (tj. obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej), o tyle jej struktura terytorialna nie umożliwia w pełni generalizacji wniosków.
Sytuacja przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach jest zatem rozważana w odniesieniu
do przebadanej grupy podmiotów gospodarczych (studiów przypadku) i nie może służyć ocenie
ogólnej sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie poszczególnych powiatów. Należy tym
samym zaznaczyć, że choć uzyskane próby terytorialne w dużym stopniu uwzględniają wagi
przestrzenne, tj.: liczby ankiet przeprowadzonych w poszczególnych powiatach odpowiadają
przestrzennej koncentracji podmiotów gospodarczych w tych jednostkach w relacji
do rozpatrywanej grupy obszarów wzrostu lub stagnacji, niemniej w uzasadnionych przypadkach,
podyktowanych wynikami analizy zaleca się w miarę potrzeb przeprowadzenie dodatkowych
badań na próbie podmiotów gospodarczych w pełni reprezentatywnej w przekroju powiatowym.

5.1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych
Podmioty gospodarcze, które wzięły udział w badaniu można opisać za pomocą dwóch
najważniejszych charakterystyk: wielkości przedsiębiorstw wg liczby zatrudnionych oraz rodzaju
działalności gospodarczej. Struktura jakościowa uzyskanej próby rozpatrywanej pod względem
wymienionych cech analizowanych przedsiębiorstw nawiązuje do prawidłowości obserwowanych
na poziomie krajowym i regionalnym.
Zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorstw to mikrofirmy, zatrudniające
od 0 do 9 pracowników (76% analizowanych przypadków). Na obszarach wzrostu ich udział
sięgał 71%, a na obszarach stagnacji przekraczał 80% badanych firm (por ryc. 35). Największy
udział w strukturze respondentów na obszarach wzrostu mikrofirmy miały w Koninie i Lesznie,
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gdzie ich udział sięgał 90% przebadanych przypadków, a na obszarach stagnacji na terenie
powiatu słupeckiego (87%). Drugą pod względem udziału w badaniu kategorią wielkości
przedsiębiorstw są małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Ich udział w badaniu na
obszarach wzrostu sięgał 20%, a na obszarach stagnacji 15% ankietowanych firm. Udział firm
średnich wyniósł odpowiednio: 5% na obszarach wzrostu, a 2% na obszarach stagnacji.
W rezultacie udział MŚP na obszarach wzrostu wyniósł 96%, a na obszarach stagnacji 99%
przypadków. Jest to zgodne z ogólną tendencją w gospodarce. W strukturze wielkościowej
przedsiębiorstw dominują mikrofirmy, których udział wynosi: na świecie ok. 80%, w kraju 96%, a
w Wielkopolsce 95%. Łączny udział sektora MŚP w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosi
przeciętnie 99,8% w Polsce i w województwie wielkopolskim, a ok. 99% na świecie.
Jednocześnie przedsiębiorstwa w sektorze MŚP tworzą 50,6% wartości dodanej brutto
(por. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2011; PARP Raport o stanie sektora
małych…, 2011). Najwięcej podmiotów gospodarczych zatrudniających 50 i więcej osób (tj. firm
średnich lub dużych) wzięło udział w badaniu na terenie powiatu poznańskiego (łącznie 19%).
Powiat ten będący strefą podmiejską Poznania jest miejscem intensywnej lokalizacji zakładów
produkcyjnych.
Rycina 35

Struktura wielkości przedsiębiorstw
OBSZARY WZROSTU

OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.

W ogólnej strukturze branżowej badanych przedsiębiorstw dominowały firmy usługowe
(por. ryc. 36). Na obszarach wzrostu udział firm produkcyjnych tj. przemysłowych sięgał 13%
(w porównaniu do 10,6% przeciętnie w kraju), przy braku respondentów prowadzących
działalność rolniczą, a na obszarach stagnacji udział firm produkcyjnych sięgał 9%,
a gospodarstw rolnych 1%. Wśród działalności usługowej, a nawet w ogólnej strukturze
branżowej, największy był udział firm handlowych, przy czym na obszarach wzrostu udział ten
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wyniósł 45%, a na obszarach stagnacji aż 69% ogółu respondentów. Struktura wielkości
przedsiębiorstw w uzyskanej próbie odzwierciedla w dużej mierze gospodarczy profil regionu.
Branża handlowa charakteryzuje się największym udziałem i dynamiką rozwoju w przekroju
regionalnym przedsiębiorstw Wielkopolski - ok. 31% podmiotów w województwie reprezentowało
tę branżę (PARP, 2013). W przekroju terytorialnym próby najwięcej przedsiębiorstw handlowych
wzięło udział w badaniu na terenie powiatu pleszewskiego (80%).
Rycina 36

Struktura branżowa podmiotów
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OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.

W kategorii usług, charakteryzujących się wysokim nasyceniem wiedzą i szczególnie
istotnych dla GOW, rozważa się usługi dla biznesu, których udział w badaniu na obszarach
wzrostu wynosił 14%, a na obszarach stagnacji 3% ankietowanych podmiotów gospodarczych.
Odzwierciedla to charakterystyczne tendencje do koncentracji tego rodzaju usług na obszarach
wzrostu. W Polsce na obecnym etapie rozwoju gospodarczego koncentracja ta występuje
szczególnie na obszarach metropolitalnych przy ich wolnym choć postępującym procesie dyfuzji
do stref podmiejskich (Dominiak 2013). Pozostałe udziały poszczególnych branż były
reprezentowane w badaniu w następujący sposób: transport - 6% na obszarach wzrostu i 4%
na obszarach stagnacji, hotelarstwo i gastronomia z odpowiednimi udziałami 6% na obszarach
wzrostu i 7% na obszarach stagnacji, usługi społeczne (edukacja, kultura, zdrowie) - z udziałem
8% na obszarach wzrostu i 5% na obszarach stagnacji.
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5.2. Polityka kadrowa
Analiza polityki kadrowej przedsiębiorstw uwzględnia następujące zagadnienia: zmianę
liczby pracowników w latach objętych analizą tj. 2008-2013, ocenę wpływu kryzysu na zmianę
liczby zatrudnionych oraz plany przedsiębiorców w zakresie zmiany stanu zatrudnienia
w kolejnych pięciu latach.
W badanym okresie liczba zatrudnionych w większości ankietowanych przedsiębiorstw
nie zmieniła się (por ryc. 37). Sytuacja kadrowa przedsiębiorstw na obszarach stagnacji
cechowała się mniejszą zmiennością niż przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wzrostu.
Rycina 37

Zmiana liczby pracujących w okresie 2008-2013
OBSZARY WZROSTU

OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.

Brak zmian stanu zatrudnienia zadeklarowało 63% ankietowanych przedsiębiorstw
na obszarach stagnacji, a 57% przedsiębiorstw na obszarach wzrostu. Zmiany zatrudnienia
w sposób bardziej pozytywny kształtowały się na obszarach wzrostu, gdzie 25% respondentów
zadeklarowało wzrost liczby zatrudnionych. Na obszarach stagnacji w analizowanym okresie
18% przedsiębiorstw zatrudniało nowych pracowników. Zwolnień dokonywało zatem 18%
przedsiębiorstw na obszarach wzrostu i 20% przedsiębiorstw na obszarach stagnacji.
W strukturze terytorialnej obszarów wzrostu najmniej zmienił się stan zatrudnienia
w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Konina (75% przypadków), a w największym
stopniu w przedsiębiorstwach w powiecie poznańskim (50% przypadków). Przedsiębiorcy
powiatu poznańskiego najczęściej deklarowali również wzrost liczby pracowników w okresie
analizy (36%). Najrzadziej zatrudniano nowych pracowników w Lesznie (75%), które obok
Kalisza wyróżnia się najwyższym spadkiem liczby zatrudnionych w ankietowanych
przedsiębiorstwach (25%).
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Duży lub umiarkowany wpływ kryzysu na zmianę liczby zatrudnionych w latach 20082013 potwierdza ok. 40% respondentów, niezależnie od miejsca lokalizacji firmy na obszarze
wzrostu lub stagnacji (por. ryc. 38).
Rycina 38

Wpływ kryzysu na zmianę liczby zatrudnionych

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie kształtuje się jednak udział respondentów, deklarujących brak wpływu kryzysu
na stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie, choć kilkuprocentową przewagę uzyskują w tym
względzie przedsiębiorcy funkcjonujący na obszarach wzrostu. Najwięcej przedsiębiorstw, dla
których sytuacja na rynkach globalnych nie powodowała zmian w zatrudnieniu zlokalizowanych
było na obszarze Poznania. Sytuacja ta może mieć związek z większą dywersyfikacją struktury
gospodarczej Poznania niż w przypadku pozostałych obszarów objętych analizą. W układzie
obszarów stagnacji najmniej przedsiębiorstw odczuło wpływ kryzysu na politykę kadrową firmy
na terenie powiatu słupeckiego, a najwięcej zarówno na obszarach stagnacji, jak i wszystkich
analizowanych obszarach – na terenie powiatu słupeckiego.
W perspektywie najbliższych lat tj. w okresie 2013-2018 większość ankietowanych
przedsiębiorstw nie zamierza zmieniać liczby zatrudnionych. Na obszarach wzrostu zmian w tym
zakresie nie planuje 69%, a na obszarach stagnacji 83% przedsiębiorstw (por ryc. 39). Wzrost
liczby pracowników planuje 19% przedsiębiorstw z obszarów wzrostu i 12% przedsiębiorstw
z obszarów stagnacji, a redukcję zatrudnienia
odpowiednio 12% firm funkcjonujących
na obszarach wzrostu i 5% firm funkcjonujących na obszarach stagnacji. Sytuacja ta ponownie
potwierdza większą dynamikę lokalnych rynków pracy na obszarach wzrostu w relacji
do obszarów stagnacji gospodarczej.
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Rycina 39

Planowane zmiany stanu zatrudnienia w perspektywie kolejnych pięciu lat
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Źródło: opracowanie własne.

W strukturze terytorialnej obszarów wzrostu najwięcej ankietowanych przedsiębiorstw
planuje zatrudniać nowych pracowników na obszarze powiatu poznańskiego (23%) i miasta
Poznania (21%), najmniej zaś w Kaliszu (7%). Spośród wszystkich podmiotów gospodarczych
zarówno w układzie obszarów wzrostu jak i wszystkich analizowanych obszarów łącznie,
najwyższy jest udział przedsiębiorców planujących zwolnienia na obszarze Konina. Takie plany
deklarowało 39% przedsiębiorców ankietowanych na tym obszarze. Na obszarach stagnacji
wzrost zatrudnienia w pięcioletniej perspektywie planuje natomiast 18% respondentów
w powiecie kaliskim, a jedynie 7% w powiecie słupeckim.

5.3. Współpraca kooperacyjna
Analiza współpracy i kooperacji przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego w dobie
światowego kryzysu gospodarczego obejmuje analizę poziomu współpracy przedsiębiorstw
z innymi firmami tej samej i innej branży oraz zmian liczby kooperantów.
Niespełna 35% przedsiębiorstw w obszarach wzrostu i obszarach stagnacji gospodarczej
współpracuje z innymi firmami tej samej branży. Przy czym w obszarach wzrostu znacznie
częściej w obrębie swojej branży współpracują przedsiębiorstwa z powiatu poznańskiego (56%)
niż z pozostałych powiatów reprezentujących tę grupę obszarów, tj. Leszna, Poznania, Konina
i Kalisza (25-30%) (por. ryc. 40). Natomiast w obszarach stagnacji relatywnie najwięcej
przedsiębiorstw posiada kooperantów w swojej branży (40%), tj. o ponad 12 punktów
procentowych więcej niż w powiecie kaliskim.
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Rycina 40

Współpraca z innymi firmami tej samej branży
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Źródło: opracowanie własne.

Nieco mniej korzystnie prezentuje się poziom współpracy wielkopolskich przedsiębiorstw
z przedsiębiorstwami spoza branży. W tym przypadku w obszarach wzrostu kooperantów poza
swoją branżą posiada jedynie 27% przedsiębiorstw, a w obszarach stagnacji – 22%. Przy czym
względnie najwięcej kooperantów z innej branży posiadają przedsiębiorstwa z powiatu
poznańskiego (36%), a najmniej w Lesznie (18%) (por. ryc. 41). Natomiast w obszarach stagnacji
najwięcej przedsiębiorstw posiada kooperantów z innej branży w powiecie pleszewskim
(ok. 30%).
Rycina 41

Współpraca z innymi firmami spoza branży
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Źródło: opracowanie własne.
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Przeważająca większość przedsiębiorstw (ok. 80%) zarówno w obszarach wzrostu jak
i w obszarach stagnacji nie odczuła wpływu światowego kryzysu gospodarczego na poziom
rozwoju sieci współpracy z innymi przedsiębiorstwami. W przedsiębiorstwach z obszarów
wzrostu, w których w latach 2008-2013, a więc w dobie kryzysu gospodarczego nastąpiły zmiany
w sieci współpracy dominującym kierunkiem zmian był rozwój sieci współpracy i wyraźnie
dominował nad zmniejszeniem się sieci współpracy. Relatywnie najwięcej przedsiębiorstw, które
odnotowały rozwój sieci współpracy występowało w powiecie poznańskim (ok. 25%), a
w pozostałych badanych jednostkach udział tego typu przedsiębiorstw oscylował w granicach
15% (por. ryc. 42). Z kolei w obszarach wzrostu zmiany te nie miały tak jednoznacznego
kierunku. Co prawda w przypadku powiatu kaliskiego na 15% przedsiębiorstw, które odczuły
zmiany w zakresie współpracy blisko 13% rozwinęło sieć współpracy, jednakże w powiecie
słupeckim tylko połowa przedsiębiorstw zanotowała rozwój sieci współpracy, a w powiecie
pleszewskim wszystkie przedsiębiorstwa odnotowały zmniejszenie sieci współpracy.
Rycina 42

Rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw w latach 2008-2013
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Źródło: opracowanie własne.

5.4. Usługi otoczenia biznesu
Charakterystyka przedsiębiorstw ze względu na popyt na usługi otoczenia biznesu
obejmuje analizę poziomu wykorzystania usług instytucji otoczenia biznesu (IOB) przez badane
przedsiębiorstwa (w podziale na poszczególne rodzaje IOB) oraz poziom wykorzystania usług
komercyjnych firm świadczących usługi dla biznesu (w podziale na poszczególne rodzaje usług
dla biznesu).
Badane przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości korzystały z usług dla biznesu.
Na obszarach wzrostu z usług dla biznesu korzystało 71% badanych firm, a na obszarach
stagnacji – 59%. Na obszarach wzrostu z usług otoczenia biznesu najwięcej korzystały firmy
zlokalizowane w aglomeracji poznańskiej – Poznaniu i powiecie poznańskim (por. ryc. 43).
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Najprawdopodobniej ma to związek z dostępnością do tego rodzaju usług, która jest największa
w dużych aglomeracjach miejskich. Poza tym zdecydowana większość usług otoczenia biznesu
zlokalizowanych w województwie wielkopolskim koncentruje się właśnie w Poznaniu i jego strefie
podmiejskiej, stąd także tutaj największa jest ich dostępność (por. Dominiak 2013).
Rycina 43

Przedsiębiorstwa korzystające z usług otoczenia biznesu
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Źródło: opracowanie własne.

Firmy zlokalizowane na obszarach stagnacji znacznie rzadziej korzystały z usług
otoczenia biznesu. Szczególnie niski odsetek przedsiębiorstw współpracujących z instytucjami
i firmami świadczącymi tego rodzaju usługi wystąpił w powiecie pleszewskim – niespełna 45%.
Nieco więcej firm zadeklarowało współpracę w powiatach kaliskim (60%) oraz słupeckim (ponad
70%). Wśród przedsiębiorstw korzystających z usług otoczenia biznesu zdecydowana większość
deklarowała współpracę z komercyjnymi firmami świadczącymi usługi dla biznesu. Było to około
95% badanych firm na obszarach wzrostu i około 65% na obszarach stagnacji. Zdecydowanie
mniej badanych przedsiębiorstw korzystało z usług oferowanych przez instytucje otoczenia
biznesu. Wśród usług instytucji otoczenia biznesu najpopularniejsze były usługi ośrodków
szkoleniowo-doradczych (z ich usług korzystało nieco ponad 20% firm zlokalizowanych
na obszarach wzrostu i około 10% firm z obszarów stagnacji).
Współpraca z pozostałymi instytucjami otoczenia biznesu dotyczyła około 10%
przedsiębiorstw i obejmowała współpracę z instytucjami finansowymi, władzami samorządowymi
oraz organizacjami gospodarczymi. Jeszcze mniej przedsiębiorstw współpracowało
z instytucjami środowiska innowacyjnego – sferą B+R, parkami naukowymi i centrami transferu
technologii (poniżej 5% badanych firm) (por. ryc. 44).
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Rycina 44
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Źródło: opracowanie własne.

Wśród przedsiębiorstw, które zadeklarowały współpracę z firmami świadczącymi
komercyjne usługi dla biznesu, wszystkie współpracowały z bankami i innymi instytucjami
pośrednictwa finansowego. Duża część tych firm korzystała także z usług biur rachunkowych
i księgowych oraz doradztwa podatkowego. Około 50% badanych przedsiębiorstw korzystała
także z usług firm ubezpieczeniowych i agencji reklamowych. Zdecydowanie mniej firm
współpracowało z kancelariami prawnymi oraz firmami zajmującymi się doradztwem
gospodarczym i technicznym oraz pozostałymi usługami dla biznesu (około 20%) (por. ryc. 45).
Rycina 45

Struktura firm świadczących usługi dla biznesu
(odsetek firm korzystających z usług dla biznesu=100%)
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Źródło: opracowanie własne.

Na wszystkich badanych obszarach głównie korzystano z usług finansowych.
Na obszarach wzrostu częściej korzystano z usług reklamowych i marketingowych, obsługi
prawnej oraz doradztwa gospodarczego i technicznego. Obszary stagnacji z kolei cechowały się
relatywnie większym odsetkiem firm korzystających z usług księgowych i ubezpieczeniowych.
Udział przedsiębiorstw korzystających z usług księgowych na obszarach wzrostu, wahał się
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od ok. 40% w przypadku Kalisza, Konina i Leszna do ponad 60% w aglomeracji poznańskiej.
Podobnie sytuacja kształtowała się w odniesieniu do usług reklamowych i marketingowych.
W zakresie usług doradczych pozytywnie wyróżniał się powiat poznański. Natomiast Kalisz
cechował się stosunkowo wysokim odsetkiem firm korzystających z usług ubezpieczeniowych.
Na obszarach stagnacji natomiast zdecydowanie wyróżniał się powiat pleszewski, gdzie 80% firm
które zadeklarowało współpracę z firmami świadczącymi usługi dla biznesu korzystało z usług
księgowych. W powiecie pleszewskim mamy więc do czynienia z sytuacją, w której niewielki
odsetek firm korzysta z komercyjnych firm świadczących usługi dla biznesu, ale te które z nich
korzystają współpracują z różnymi rodzajami firm częściej niż w pozostałych obszarach stagnacji
– powiatach słupeckim i kaliskim (por. ryc. 46).
Rycina 46

Struktura firm świadczących usługi dla biznesu
(odsetek firm współpracujących z usług dla biznesu=100%)
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Źródło: opracowanie własne.

W większości badanych przedsiębiorstw nie odnotowano znaczących zmian
we współpracy z otoczeniem biznesu w latach 2008-2013. Na obszarach wzrostu brak zmian
w tym zakresie deklarowało 64% badanych firm, a na obszarach stagnacji – 78%. Jednocześnie
16% firm na obszarach wzrostu i 9% firm na obszarach stagnacji zwiększyło zakres współpracy
w latach 2008-2013, a odpowiednio 13% i 7% nawiązało nowe kontakty z instytucjami i firmami
otoczenia biznesu. Tylko 7% badanych przedsiębiorstw na obszarach wzrostu i 6% na obszarach
stagnacji ograniczyło kontakty z otoczeniem biznesu w latach 2008-2013 (por. ryc. 47).
Rycina 47

Zmiany we współpracy z otoczeniem biznesu w latach 2008-2013
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Źródło: opracowanie własne.

Najkorzystniejsze zmiany w zakresie współpracy z otoczeniem biznesu odnotowano
w Poznaniu i powiecie poznańskim. To właśnie w aglomeracji poznańskiej odnotowano
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największy odsetek przedsiębiorstw deklarujących zwiększenie zakresu dotychczasowej
współpracy z instytucjami i firmami otoczenia biznesu. Relatywnie wysokim odsetkiem firm, które
nawiązały nowe kontakty z otoczeniem biznesu charakteryzował się Konin, co może wskazywać
na proces rozwoju współpracy z otoczeniem biznesu na tym obszarze (por. ryc. 47). Współpraca
z otoczeniem biznesu na obszarach stagnacji, była zróżnicowana. Najkorzystniej sytuacja
kształtowała się w powiecie kaliskim, gdzie relatywnie wysoki odsetek firm deklarował
zwiększenie zakresu istniejącej współpracy oraz nawiązanie nowych kontaktów z instytucjami
i firmami otoczenia biznesu. Otrzymane wyniki wskazują na wysoką dynamikę rozwoju sieci
powiązań z instytucjami otoczenia biznesu w strefie peryferyjnej aglomeracji kaliskiej. Odwrotna
sytuacja zachodzi w powiecie pleszewskim. Współpraca przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu
w tym powiecie, mimo, że i tak słaba, w ostatnich 5 latach uległa jeszcze ograniczeniu.
Te przedsiębiorstwa, które korzystały z usług instytucji i firm otoczenia biznesu,
w większości pozytywnie oceniły ich działania. Pozytywną ocenę usług otoczenia biznesu
wystawiło 65% badanych firm na obszarach wzrostu. Na obszarach stagnacji odsetek ten był
niższy i wynosił 46%. Jednocześnie 30% na obszarach wzrostu i aż 37% na obszarach stagnacji
nie miało w tej kwestii zdania. Negatywnie usługi otoczenia biznesu oceniło 5% firm z obszarów
wzrostu i 17% firm z obszarów stagnacji. Najgorzej usługi otoczenia biznesu oceniły firmy
z Kalisza i powiatu kaliskiego, z kolei najlepiej zostały one ocenione w aglomeracji poznańskiej
(por. ryc. 48).
Rycina 48

Ocena instytucji i firm otoczenia biznesu
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Źródło: opracowanie własne.

W zakresie dostępności usług otoczenia biznesu przedsiębiorstwa z obszarów wzrostu
w nieco większym stopniu odczuły skutki światowego kryzysu gospodarczego niż
przedsiębiorstwa z obszarów stagnacji – odpowiednio 50% i 40% (por. ryc. 49). Co ciekawe,
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w obszarach wzrostu, najmniej firm odczuło wpływ kryzysu na dostępność usług otoczenia
biznesu w Poznaniu i Kaliszu. W tych miastach udział firm, które odczuło skutki kryzysu w tym
zakresie (odpowiednio 30% i 53%) jest porównywalny do udziału firm w obszarach stagnacji
w powiatach kaliskim i słupeckim. Natomiast największy udział firm, które odczuły skutki kryzysu
w zakresie dostępności usług otoczenia biznesu znajdowało się w powiecie poznańskim oraz
Lesznie i Koninie (obszary wzrostu) a także w powiecie pleszewskim (obszar stagnacji) (50-75%
firm).
Rycina 49

Wpływ kryzysu gospodarczego na dostępność usług otoczenia biznesu
w obszarach wzrostu i obszarach stagnacji gospodarczej
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Źródło: opracowanie własne.

5.5. Usługi transportowe
Analiza wpływu światowego kryzysu na usługi transportowe przedsiębiorstw obejmuje
analizę zmian zasobów mienia ruchomego, częstotliwości wykorzystania usług transportowych
oraz zmian wielkości kosztów transportu i zmian będących ich następstwem.
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na zasoby mienia ruchomego
przedsiębiorstw, tj. posiadanie pojazdów mechanicznych niezbędnych do prowadzenia
działalności gospodarczej był zauważalny jedynie w połowie badanych przedsiębiorstw. Sytuacja
ta dotyczy zarówno obszarów wzrostu jak i obszarów stagnacji (por. ryc. 50). Relatywnie
najbardziej odporne na oddziaływanie kryzysu były przedsiębiorstwa w Poznaniu i Kaliszu
reprezentujących obszary wzrostu oraz w powiecie słupeckim reprezentującym obszary
stagnacji. W tych jednostkach jedynie 40-45% firm odczuło skutki kryzysu w zakresie wielkości
mienia ruchomego. Przy czym względnie najwięcej, bo ok. 18% firm deklarujących duży wpływ
światowego kryzysu występowało w Koninie (obszary wzrostu) oraz powiecie pleszewskim
(obszary stagnacji).
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Rycina 50

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego (lata 2008-2013)
na zmiany w zakresie posiadanych zasobów mienia ruchomego
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Źródło: opracowanie własne.

W latach 2008-2013 w nieco blisko 40% przedsiębiorstw zarówno w obszarach wzrostu
jak i w obszarach stagnacji zaszły zmiany w zakresie częstotliwości wykorzystania usług
transportowych w zakresie realizacji zaopatrzenia i/lub spedycji towarów/usług. Co ciekawe
w większości badanych powiatów pomimo kryzysu gospodarczego ok. 20% firm deklarowało
zwiększenie częstotliwości wykorzystania usług transportowych, a jedynie ok. 10% jej spadek.
Relatywnie najwyższym udziałem firm deklarujących wzrost częstotliwości wykorzystania usług
transportowych w latach 2008-2013 charakteryzował się powiat poznański (33%). Natomiast
względnie największy udział firm deklarujących spadek częstotliwości wykorzystania usług
transportowych, a więc odczuwających negatywne skutki kryzysu gospodarczego występował
w powiatach reprezentujących obszary stagnacji: pleszewskim (ok. 40%) i słupeckim (ok. 20%),
a także w obszarach wzrostu – w Lesznie (ok. 20%) (por. ryc. 51).
Rycina 51

Zmiana częstotliwości wykorzystania usług transportowych
przez przedsiębiorstwa w dobie kryzysu (w latach 2008-2013)
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Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie przedsiębiorstwa zarówno z obszarów wzrostu jak i obszarów
stagnacji odczuły wyraźny wzrost udziału kosztów transportu w ogólnych kosztach
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przy czym wzrost kosztów transportu dotyczył blisko 60-70%
przedsiębiorstw z obszarów stagnacji (z wyjątkiem powiatu słupeckiego – 50%), natomiast w
obszarach wzrostu od 45% w Lesznie i Poznaniu do 55% w powiecie poznańskim (por. ryc. 52).
Rycina 52

Zmiany udziału kosztów transportu w ogólnych kosztach funkcjonowania
przedsiębiorstwa
w dobie kryzysu (w latach 2008-2013)
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Źródło: opracowanie własne.

Oczywiście nie zawsze wzrost kosztów transportu związany był bezpośrednio z wpływem
światowego kryzysu gospodarczego, lecz z jego pośrednim wpływem na rosnące ceny paliw
skutkujące wzrostem kosztów transportu. W tym miejscu warto dodać, że w latach 2008-2013
średnia cena oleju napędowego wzrosła o 155% z 3,7 zł/l w grudniu 2008 r. do 5,7 zł/l
we wrześniu 2013 r. (www.mg.gov.pl).
Zmiana częstotliwości wykorzystania usług transportowych oraz rosnące udziały kosztów
transportu w ogólnych kosztach funkcjonowania przedsiębiorstw w niewielkim stopniu wpłynęły
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na zmiany w zakresie wykorzystywanych środków transportowych przez przedsiębiorstwa.
Okazuje się, że w większości przypadków na obszarach wzrostu i w obszarach stagnacji
najczęściej dokonaną zmianą w zakresie wykorzystywanych środków transportu była zamiana
usług transportu kolejowego na usługi transportu samochodowego. W obszarach wzrostu 45%
przedsiębiorstw, a w obszarach stagnacji 34% przedsiębiorstw zrezygnowało z transportu
kolejowego na rzecz samochodowego. Natomiast odwrotna zmiana dotyczyła jedynie
odpowiednio 9% i 13% przedsiębiorstw. Relatywnie najwięcej przedsiębiorstw, które
zrezygnowały z transportu kolejowego na rzecz samochodowego znajdowało się w Kaliszu
i Koninie oraz powiatach kaliskim i pleszewskim (por. ryc. 53). Przy czym zmiany
w przedsiębiorstwach z Kalisza oraz powiatów kaliskiego i pleszewskiego w dużej mierze mogą
być podyktowane niską dostępnością kolejową tych powiatów oraz ograniczoną ofertą
przewozową przewoźników kolejowych (por. Komornicki i in. 2010). Pewnego rodzaju
potwierdzeniem tej sytuacji jest względnie niski udział przedsiębiorstw z powiatu poznańskiego
i Poznania, które zrezygnowały z transportu kolejowego na rzecz samochodowego. Może być to
pochodną wysokiej dostępności kolejowej aglomeracji poznańskiej gdzie zbiega się siedem linii
kolejowych w tym linia nr 2 Warszawa – Poznań – Berlin oraz istnieniem kilku terminali
przeładunkowych.
Rycina 53

Wprowadzone zmiany w zakresie wykorzystywanych środków transportu
przez przedsiębiorstwa w dobie kryzysu (w latach 2008-2013)
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Źródło: opracowanie własne.
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5.6. Poziom inwestycji
działalności inwestycyjnej

i

struktura

finansowania

Analiza procesów inwestycyjnych na obszarach wzrostu i stagnacji gospodarczej
obejmuje następujące zagadnienia: udział przedsiębiorstw prowadzących procesy inwestycyjne,
strukturę inwestycji ze względu na ich wartość, źródła finansowania i cele.
W latach 2008-2013 procesy inwestycyjne prowadziła zdecydowana większość
badanych przedsiębiorstw. Procesy te przebiegały jednak z różną intensywnością w układzie
obszarów wzrostu i stagnacji w Wielkopolsce. Na obszarach wzrostu inwestycje w okresie pięciu
lat (w latach 2008-2013) prowadziło aż 87%, a na obszarach stagnacji 73% respondentów
(por. ryc. 54). Na wyróżnionych obszarach wzrostu inwestycje podejmowano najczęściej
w Poznaniu, gdzie 100% ankietowanych przedsiębiorstw ponosiło w tym okresie nakłady
inwestycyjne, w powiecie poznańskim – 95%, w Koninie i Kaliszu, gdzie inwestycje prowadziło
ok. 80% ankietowanych, a najrzadziej w Lesznie jedynie 3% respondentów zadeklarowało
prowadzenie inwestycji. Na obszarach stagnacji 100% respondentów prowadziło inwestycje
w powiecie kaliskim, 72% w słupeckim a 28% w powiecie pleszewskim.
Rycina 54

Inwestycje przedsiębiorstw
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Źródło: opracowanie własne.

W strukturze inwestycji rozpatrywanej pod kątem ich wartości dominowały inwestycje
o łącznej wartości do 100 tys. zł (por ryc. 55). Sytuacja podmiotów gospodarczych
zlokalizowanych na obszarach wzrostu i stagnacji nie jest w tym względzie zróżnicowana.
Na obszarach wzrostu inwestycje o tej skali prowadzono w 72%, a na obszarach stagnacji
w 75% przypadków. Porównywalny jest udział inwestycji o łącznej wartości do 500 tys. zł – 17%
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na obszarach wzrostu wobec 18% na obszarach stagnacji, natomiast nieco większy udział
inwestycji powyżej 500 tys. zł odnotowano na obszarach wzrostu- w sumie w 11 % przypadków,
a mniejszy na obszarach stagnacji- w 7% ankietowanych przedsiębiorstw. W strukturze
terytorialnej na obszarach wzrostu największym udziałem inwestycji o niewielkiej wartości
charakteryzują się miasta: Leszno (81%), Poznań (78%), Konin (77%). Najmniejszy udział tych
inwestycji odnotowuje natomiast powiat poznański (59%). Sytuację tę można powiązać z większą
koncentracją przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym firm średnich i dużych, w strefie podmiejskiej
Poznania. Przedsiębiorstwa te są skłonne ponosić większe nakłady inwestycyjne niż
przedsiębiorstwa usługowe.
Rycina 55

Struktura inwestycji przedsiębiorstw ze względu na ich wartość
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Źródło: opracowanie własne.

Subiektywnie postrzegane zjawisko kryzysu gospodarczego w dość podobnym stopniu
wpływało na procesy inwestycyjne na obszarach wzrostu i obszarach stagnacji gospodarczej
(por. ryc. 56) . W odczuciu blisko połowy respondentów kryzys na rynkach finansowych wywarł
niekorzystny wpływ na ich działalność inwestycyjną. Nieco bardziej odczuwalne okazało się
zjawisko kryzysu na obszarach wzrostu, które częściej niż obszary stagnacji deklarowały duży
lub umiarkowany wpływ (49% wobec 47% na obszarach stagnacji), a rzadziej brak wpływu
na inwestycje (33% wobec 40% na obszarach stagnacji). Sytuacja ta może wynikać
z prawidłowości, dzięki której na obszarach wzrostu dochodzi do koncentracji podmiotów
o potencjalnie większych relacjach z gospodarką krajową lub międzynarodową (eksport/import),
co może potęgować wpływ globalnych zjawisk na sytuację lokalną. Jednocześnie postrzeganie
wpływu kryzysu na procesy inwestycyjne jest mocno zróżnicowane w układzie analizowanych
obszarów wzrostu, co może być uzależnione od struktury branżowej ankietowanych
przedsiębiorstw.
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Rycina 56

Wpływ kryzysu gospodarczego (lata 2008-2013) na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne.

Najmniejszy wpływ kryzysu na prowadzone inwestycje odnotowano w Poznaniu,
a relatywnie większy w powiecie poznańskim i Kaliszu i Lesznie. Na wahania koniunktury
gospodarczej narażone są w większym stopniu przedsiębiorstwa produkcyjne, których
działalność koncentruje się w powiecie poznańskim, a w mniejszym stopniu w Poznaniu.
Przewaga usług świadczonych na potrzeby lokalne (ludności i przedsiębiorstw) w strukturze
branżowej przedsiębiorstw ankietowanych w Poznaniu przeważyła w ich subiektywnej ocenie
niskiego wpływu kryzysu na działalność inwestycyjną, charakteryzującą się w przypadku usług
relatywnie mniejszymi nakładami niż w przypadku działalności produkcyjnej. Na obszarach
stagnacji wpływ kryzysu na inwestycje najsilniej odczuwały przedsiębiorstwa powiatu
pleszewskiego.
Analiza struktury źródeł finansowania inwestycji prowadzi do wniosku, że ankietowane
podmioty gospodarcze w Wielkopolsce zdecydowanie najczęściej finansowały inwestycje
ze środków własnych (por ryc. 57). Czyniły tak w 57% przypadków. Drugim w kolejności źródłem
finansowania był kredyt, który posłużył 29% respondentów do sfinansowania inwestycji.
Przedsiębiorstwa pochodzące z analizowanych obszarów ogółem w 7,5% przypadków korzystały
ze środków unijnych w celu realizacji procesów inwestycyjnych, w 6,5% przypadków z leasingu
i innych form finansowania inwestycji. Pod względem struktury źródeł finansowania sytuacja na
obszarach wzrostu i stagnacji nie jest silnie zróżnicowana. Największe dysproporcje dotyczą
zakresu wykorzystania mniej konwencjonalnych instrumentów finansowych, tj. środków unijnych,
leasingu i innych, co na obszarach wzrostu czyni 18%, a na obszarach stagnacji 11%
respondentów. Można to przypisać większej dywersyfikacji profesjonalnych usług dla biznesu,
w tym oferty usług finansowych, jaka zazwyczaj występuje na obszarach wzrostu.
Przedsiębiorstwa zlokalizowane na tych obszarach częściej otrzymywały dofinansowanie
ze środków unijnych. Przyczyn tej sytuacji można poszukiwać z kolei w ich kondycji finansowej
czy większej skłonności do ryzyka, ale także w lepszej dostępności do instytucji zarządzających
środkami unijnymi. Przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach stagnacji cechowała nieco
większa skłonność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Trudno co prawda
jednoznacznie ocenić tę sytuację, choć może ona wskazywać na względnie niższą rentowność
majątku firmy w porównaniu z rosnącymi kosztami kredytu. Według analiz NBP popyt na kredyty
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inwestycyjne systematycznie spada we wszystkich przekrojach klasyfikacyjnych przedsiębiorstw,
jednocześnie oprocentowanie kredytów inwestycyjnych krótko i długo-terminowych jest
najwyższe w sektorze MŚP (NBP, Informacja o kondycji…, 2012). Spostrzeżenie to zdaje się
potwierdzać obserwacja odpowiedzi respondentów na pytanie o wpływ kryzysu na dostępność
instrumentów finansowych. Przedsiębiorcy funkcjonujący na obszarach stagnacji częściej
zauważali negatywny wpływ kryzysu na dostępność do kapitału obcego (por ryc. 58)
Rycina 57

Struktura źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw
OBSZARY WZROSTU

OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.
Rycina 58

Wpływ kryzysu (lata 2008-2013) na dostępność źródeł finansowania

Źródło: opracowanie własne.
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Pod względem struktury celów realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
na obszarach wzrostu i stagnacji występowały w analizowanym okresie co prawda niewielkie
różnice, oddają one jednak charakterystyczne cechy przestrzeni ekonomicznej tych obszarów
(por ryc. 59). Należy podkreślić następujące kwestie: nieco większy jest udział rozwoju
przedsiębiorczości- inicjowania działalności gospodarczej w strukturze inwestycji na obszarach
stagnacji (17%) niż na obszarach wzrostu (14%), nieco większy jest udział inwestycji
zwiększających produktywność i rozwój technologiczny na obszarach wzrostu (39%) niż
na obszarach stagnacji (34%), nieco większy jest udział inwestycji w kapitał ludzki- rozwój kadr
na obszarach wzrostu (9%) niż na obszarach stagnacji (3%), nieco większy jest udział inwestycji
zwiększających sprzedaż – powiększających istniejący lub pozyskujących nowy rynek zbytu,
także zagraniczny (eksport) na obszarach stagnacji (46%) niż na obszarach wzrostu (38%).
Rycina 59

Struktura inwestycji przedsiębiorstw ze względu na cele inwestycyjne
OBSZARY WZROSTU

OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.

5.7. Wyniki ekonomiczne
Analiza wyniku netto, który można ogólnie powiązać z kondycją finansową
przedsiębiorstw, obejmuje następujące zagadnienia: zróżnicowanie wyniku finansowego
osiąganego przez przedsiębiorstwa w 2012 r. w układzie obszarów wzrostu i stagnacji, zmiany
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wyniku finansowego w okresie pięciu lat tj. 2008-2013 oraz ocena wpływu kryzysu
gospodarczego na wynik finansowy przedsiębiorstw.
W zbiorze analizowanych przedsiębiorstw zdecydowanie przeważały przedsiębiorstwa
wykazujące zysk netto nie przekraczający 100 tys. zł (por ryc. 60). Na obszarach wzrostu udział
tej grupy przedsiębiorstw wynosił jednak 62%, a odpowiednio wyższy był na obszarach stagnacji,
gdzie wyniósł 77%. W konsekwencji na obszarach wzrostu odnotowano wyższe udziały
przedsiębiorstw uzyskujących lepsze wyniki finansowe w kolejnych kategoriach. Uprawnia to
do wniosku, że w 2012 r. przedsiębiorstwa na obszarach wzrostu cechowała zdecydowanie
lepsza kondycja finansowa aniżeli przedsiębiorstwa na obszarach stagnacji.
Rycina 60

Struktura przedsiębiorstw ze względu na wielkość zysku netto w 2012 r.
OBSZARY WZROSTU

OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.

Zasadnicze różnice pomiędzy przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na obszarach wzrostu
i stagnacji pozwala zaobserwować zmiana ich kondycji finansowej w okresie pięciu lat tj. 20082013. W tym czasie wynik finansowy ankietowanych przedsiębiorstw wzrósł w przypadku 30%
respondentów z obszarów wzrostu, a tylko 17% respondentów z obszarów stagnacji.
Pogorszenie się wyniku finansowego zadeklarowało z kolei 31% przedsiębiorstw z obszarów
wzrostu i aż 53% przedsiębiorstw z obszarów stagnacji (por ryc. 61).
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Rycina 61

Zmiana wyniku finansowego netto w okresie 2008-2013
OBSZARY WZROSTU

OBSZARY STAGNACJI

Źródło: opracowanie własne.

Kryzys na rynkach finansowych wpłynął na zmianę kondycji finansowej przedsiębiorstw
zarówno na obszarach wzrostu jak i stagnacji. Najsilniejszy wpływ globalnego kryzysu
zadeklarowały przedsiębiorstwa z obszarów stagnacji, gdzie silnie wpłynął on na wynik finansowy
45% ankietowanych przedsiębiorstw. Brak jakiegokolwiek wpływu odnotowało 17%
respondentów z obszarów stagnacji (por ryc. 62). Na obszarach wzrostu silny wpływ kryzysu
odnotowało natomiast 38%, a brak wpływu 16% ankietowanych.
Rycina 62

Wpływ kryzysu (lata 2008-2013) na zmianę wyników finansowych przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.
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6. Wpływ kryzysu/spowolnienia gospodarczego
na sytuację społeczno-gospodarczą województwa
wielkopolskiego
Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły, że oddziaływania negatywnych procesów
i przemian gospodarczych wywołanych światowym kryzysem finansowym i ekonomicznym
przeniknęły szeroko na różne aspekty determinujące warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz jakość życia ludności także w granicach Wielkopolski. Konsekwencje kryzysu
zapoczątkowanego 14 września 2008 roku upadkiem Banku Lehman Brothers w USA skutkują
w Wielkopolsce, podobnie jak w przypadku całej polskiej gospodarki, zmianami świadczącymi
o spowolnieniu gospodarczym związanym z osłabieniem koniunktury gospodarczej. Zakres tych
zmian wykazuje istotne zróżnicowanie w układzie obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej województwa wielkopolskiego.
Osłabienie koniunktury gospodarczej powoduje zmiany w poziomie zatrudnienia i płac,
oznaczając dla gospodarstw domowych spadek dochodów, a w skrajnych wypadkach także
całkowitą utratę dotychczasowych źródeł utrzymania. Wzrost zagrożenia utratą pracy lub
obniżenia wysokości dochodów wpływa destabilizująco na poczucie bezpieczeństwa
ekonomicznego gospodarstw domowych, co z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie
w zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych na rynku dóbr i usług (Zalega 2012a,b).
Zmianom ulega między innymi struktura wydatków, formy spędzania czasu wolnego czy
zachowania prorodzinne.
Gospodarstwa domowe w województwie wielkopolskim w różnym stopniu odczuły wpływ
kryzysu gospodarczego w analizowanych aspektach. Należy podkreślić, że gospodarstwa
domowe na obszarach stagnacji okazały się bardziej wrażliwe na kryzys gospodarczy niż
gospodarstwa na obszarach wzrostu.
Kryzys gospodarczy wpłynął na zjawisko bezrobocia. Na obszarach stagnacji relatywnie
mniej było gospodarstw domowych w których ktoś znalazł pracę w okresie ostatnich 5 lat (65%
w stosunku do 69% na obszarach wzrostu), skutkowało to wyższym udziałem gospodarstw
domowych, w których co najmniej dwie osoby były bez pracy (31%, przy 27% na obszarach
wzrostu). Na obszarach wzrostu częściej znajdowano pracę i rzadziej ją tracono.
Sytuacja materialna gospodarstw domowych uległa pogorszeniu w większym stopniu
na obszarach stagnacji. Po części jest to pochodną wzrostu poziomu bezrobocia na tych
obszarach. Relatywnie więcej gospodarstw odczuło tam wpływ kryzysu na sytuację materialną
(31% gospodarstw domowych z obszarów stagnacji oceniło że uległa ona pogorszeniu
w stosunku do 25% z obszarów wzrostu). Związany z tym był także spadek wysokości
miesięcznego dochodu gospodarstw domowych, bardziej odczuwany na obszarach stagnacji
(27%) niż na obszarach wzrostu (23%).
Kryzys gospodarczy odbił się także na strukturze wydatków gospodarstw domowych.
Odnotowano wzrost udziału wydatków na produkty podstawowe - żywność i napoje
bezalkoholowe oraz transport indywidualny przy jednoczesnym spadku udziału wydatków
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na dobra i usługi bardziej luksusowe - hotele i restauracje oraz rekreację, wyposażenie
mieszkania czy wyjazdy wakacyjne. Zmiana ta była jeszcze bardziej zauważalna na obszarach
stagnacji.
Kryzys gospodarczy spowodował też wzrost poziomu zadłużenia relatywnie większej
liczby gospodarstw domowych na obszarach stagnacji. Także więcej gospodarstw z tych
obszarów zostało zmuszonych do zaciągnięcia kredytu ze względu na pogorszenie sytuacji
materialnej w ostatnich pięciu latach.
Kryzys gospodarczy wpłynął na decyzje dotyczące zachowań prorodzinnych. Z przyczyn
finansowych odkładano w czasie posiadanie pierwszego i kolejnych dzieci, a nawet rezygnowano
z ich posiadania. Widoczne to było zwłaszcza na obszarach stagnacji, gdzie wyższy był łączny
udział gospodarstw domowych, które podjęły decyzję o rezygnacji z posiadania pierwszego
i kolejnych dzieci (33% w stosunku do 26% na obszarach wzrostu). Na obszarach stagnacji
częściej podejmowano decyzję o odłożeniu w czasie posiadania kolejnych dzieci (20%
w stosunku do 17% na obszarach wzrostu).
Zjawisko kryzysu widoczne było przy podejmowaniu decyzji odnośnie spędzania czasu
wolnego i wyjazdów wakacyjnych. Na obszarach stagnacji zdecydowanie wyższy, niż
na obszarach wzrostu, był odsetek gospodarstw w których zmalały wydatki przeznaczone
na spędzanie czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne (40,0% w stosunku do 31% na obszarach
wzrostu). Zmniejszenie udziału wydatków na spędzanie czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne
prowadziło na obszarach stagnacji do częstszej rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych lub
skrócenia ich długości.
Należy podkreślić, że większą wrażliwość na zjawisko kryzysu gospodarstw domowych
na obszarach stagnacji warunkuje struktura tych gospodarstw pod względem głównego źródła
utrzymania i poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. Jak pokazują inne
prowadzone badania na temat sytuacji gospodarstw domowych w okresie kryzysu, do czynników
wpływających na kształtowanie się poziomu bieżących dochodów i wydatków zalicza się takie
cechy jak: wykształcenie, miejsce zamieszkania czy główne źródło utrzymania (Diagnoza
Społeczna.. 2011, Słaby 2009, Michalska 2012, Zalega 2012, Burlita 2013,
Sytuacja
gospodarstw…GUS 2013, Sobczyk 2013). Na badanych obszarach stagnacji, w tym wiejskich,
odnotowano wyższy udział gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w rolnictwie,
z emerytury i renty, w których głowa rodziny ma wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
zawodowe, cechy te sprzyjają większej wrażliwości tych gospodarstw na kryzys gospodarczy.
Przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego w zróżnicowanym zakresie odczuły
wpływ światowego kryzysu gospodarczego w poszczególnych analizowanych aspektach swojej
działalności. Ich reakcja na zaobserwowane spowolnienie gospodarcze wydaje się być jednak
mniej głęboka niż w przypadku gospodarstw domowych. Ocena wpływu kryzysu gospodarczego
zależała od lokalizacji podmiotów na obszarach wzrostu lub obszarach stagnacji gospodarczej.
Podmioty zlokalizowane na tych obszarach różniły się pod względem podstawowych własności.
Na obszarach wzrostu więcej było przedsiębiorstw produkcyjnych, co najmniej średnich lub
dużych, których udział w wytwarzaniu WDB jest przeważający. Odpowiednio na obszarach
stagnacji więcej podmiotów świadczyło działalność usługową, przeważnie handlową, a
w strukturze wielkościowej podmiotów wyraźniej niż na obszarach wzrostu dominowały firmy
mikro i małe. Przyjmuje się, że te charakterystyki strukturalne przedsiębiorstw są typowe
dla obszarów wzrostu i obszarów stagnacji w Wielkopolsce.
Ponad połowa przedsiębiorców odczuła wpływ kryzysu na politykę kadrową swojej firmy.
Wpływ ten w większym stopniu odczuły przedsiębiorstwa na obszarach wzrostu, gdzie lokalne
rynki pracy cechowały się w latach 2008-2013 nieco większą dynamiką zmian stanu rynku pracy
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niż na obszarach stagnacji. W przeciwieństwie do przedsiębiorców funkcjonujących
na obszarach stagnacji, przedsiębiorcy na obszarach wzrostu częściej jednak zatrudniali niż
zwalniali pracowników. Prowadzi to do wniosku, że kryzys gospodarczy, nawet jeśli bardziej
odczuwalny na rynku pracy na obszarach wzrostu, prowadził raczej do adaptacji kadrowej
przedsiębiorstw i nie powodował szczególnie niekorzystnych konsekwencji w postaci wzrostu
bezrobocia.
Przeważająca większość przedsiębiorstw nie odczuła wpływu światowego kryzysu
gospodarczego w zakresie współpracy i kooperacji. Zmiany wywołane kryzysem gospodarczym
były bardziej zauważalne w firmach zlokalizowanych w obszarach wzrostu niż w obszarach
stagnacji. Jednakże w obszarach wzrostu zmiany te miały pozytywny charakter i dotyczyły
głównie rozwoju współpracy. Natomiast bardziej wrażliwe na zmiany o negatywnym charakterze
w tym zakresie były firmy w obszarach stagnacji. To w nich relatywnie większy udział miały
przedsiębiorstwa, których sieć współpracy i kooperacji uległa zmniejszeniu. Sytuacja ta
prawdopodobnie wynika z lokalizacji w obszarach stagnacji firm będących podwykonawcami lub
producentami części i podzespołów, których w dobie kryzysu mógł dotknąć regres współpracy
np. z partnerami zagranicznymi, których bardziej dotknął kryzys gospodarczy. Natomiast firmy
zlokalizowane w wielkopolskich obszarach wzrostu – pomimo relatywnie silniejszego powiązania
ze światową gospodarką w tym zakresie nie odczuły większych zmian, a wręcz sytuacja ta mogła
być dla nich korzystniejsza. Polskie (wielkopolskie) firmy w dobie kryzysu mogły stać się bardziej
atrakcyjnymi kooperantami niż firmy w państwach Europy Zachodniej, które na większą skalę
odczuły skutki kryzysu.
Ze względu na fakt, że udział przedsiębiorstw korzystających z usług otoczenia biznesu
w obszarach stagnacji był nieco mniejszy (co wynika z większego poziomu koncentracji tego typu
instytucji w dużych obszarach miejskich – aglomeracjach miejskich) to i zakres zmian
wywołanych światowym kryzysem gospodarczym był relatywnie mniej odczuwalny niż
w obszarach wzrostu. Co ciekawe także i w tym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw
zmiany jakie zaszły w latach 2008-2013 mają raczej pozytywny kierunek gdyż dotyczą
zwiększenia zakresu współpracy z otoczeniem biznesu lub nawiązaniem nowych kontaktów.
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach wzrostu jak i w obszarach
stagnacji. W obu typach obszarów negatywne skutki kryzysu gospodarczego, a więc doszło
do ograniczenia współpracy z otoczeniem biznesu, odczuwalne były w niespełna 5%
przedsiębiorstw. Oczywiście w dużej mierze wynika to z charakteru firm otoczenia biznesu.
Należy pamiętać, że w grupie tej są m.in. banki, z usług których przedsiębiorstwa są zobligowane
korzystać przy różnego rodzaju operacjach finansowych oraz usługi księgowe, które dla wielu
przedsiębiorstw – zwłaszcza tych najmniejszych są niemalże niemożliwe do realizacji
we własnym zakresie. Zatem pomimo pewnych problemów przedsiębiorstw korzystanie z usług
bankowych i księgowych jest konieczne stąd niewielkie zmiany w tym zakresie.
W przypadku usług transportowych i posiadanego mienia ruchomego połowa badanych
przedsiębiorstw w obszarach wzrostu i obszarach stagnacji nie odczuła wpływu światowego
kryzysu w tym zakresie. Z kolei jedynie niespełna 10% przedsiębiorstw w obu typach obszarów
odczuło duże zmiany w zakresie posiadanego mienia ruchomego. Sytuacja ta może wiązać się
z redukcją posiadanego parku maszynowego wywołanego rosnącymi kosztami utrzymania
i cenami paliw. Co może potwierdzać fakt, że niemal 10% przedsiębiorstw w dobie kryzysu
zrezygnowało z transportu samochodowego na rzecz transportu kolejowego. Nieco większe
zmiany przedsiębiorstwa odczuły w zakresie wykorzystania usług transportowych, w tym
częstotliwości ich wykorzystania, a w szczególności udziału kosztów transportu w ogólnych
kosztach funkcjonowania. W obszarach stagnacji, w porównaniu do obszarów wzrostu,
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względnie nieco więcej przedsiębiorstw odczuło zmniejszenie częstotliwości wykorzystania usług
transportowych oraz dużo więcej (ok. 10 punktów procentowych) odczuło znaczny wzrostu
udziału kosztów transportu w ogólnych kosztach funkcjonowania. Zatem w tym zakresie można
przyjąć, że przedsiębiorstwa z obszarów stagnacji nieco trudniej przeszły kryzys gospodarczy
gdyż wiązał się z dużo większymi kosztami transportu potrzebnych półproduktów oraz
wytwarzanych dóbr i usług.
Przeważająca część przedsiębiorców wielkopolskich poniosła w okresie pięciu lat
nakłady inwestycyjne, ale przeważnie o bardzo niskiej wartości, co można powiązać z dominacją
firm MSP oraz firm usługowych w strukturze przedsiębiorstw. Firmy te z reguły ponoszą mniejsze
nakłady inwestycyjne i finansują je w zdecydowanej większości ze środków własnych, mając
utrudniony dostęp do kredytów. Główne różnice pomiędzy obszarami wzrostu a obszarami
stagnacji zaznaczały się głównie w układzie celów inwestycyjnych i dywersyfikacji źródeł
finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy z obszarów wzrostu częściej inwestowali w rozwój
nowych technologii, częściej korzystali z mniej konwencjonalnych form finansowania działalności
inwestycyjnej (np. środki UE, leasing), lecz ponownie różnice te należy powiązać z większym
udziałem firm produkcyjnych zlokalizowanych na obszarach wzrostu. Prowadząc procesy
inwestycyjne w większym stopniu i o większej skali przedsiębiorcy z obszarów wzrostu bardziej
odczuli wpływ kryzysu na działalność inwestycyjną i dostępność źródeł finansowania niż
przedsiębiorcy z obszarów stagnacji.
Kondycja finansowa przedsiębiorstw na obszarach wzrostu jest lepsza niż na obszarach
stagnacji, podmioty te notują wyższe wartości wyniku finansowego netto. Na obu obszarach
łącznie dominują jednak przedsiębiorstwa o wartości zysku nie przekraczającej 100 tys. zł.
rocznie, co w praktyce oznacza samozatrudnienie przedsiębiorcy. W okresie 2008-2013 kondycja
finansowa przedsiębiorstw na obszarach stagnacji dodatkowo pogorszyła się bardziej niż
kondycja przedsiębiorstw na obszarach wzrostu. W mniejszym stopniu ma to jednak związek
z kryzysem gospodarczym (odczuwalnym w podobny sposób na obu typach obszarów), a
w większym z polaryzacją warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ujawnioną
w badaniu.
Uzyskane wyniki uzasadniają sformułowanie następujących rekomendacji dotyczących
koncentracji merytorycznej interwencji zgodnie z założeniami podejścia zorientowanego
terytorialnie:
• poprawa kwalifikacji zasobów pracy na obszarach stagnacji zwiększająca szansę
na zatrudnienie, w sytuacji większego poziomu niezrównoważenia lokalnych rynków
pracy8;
• poprawa kwalifikacji zasobów pracy na obszarach wzrostu zwiększająca elastyczność
podaży pracy, w sytuacji relatywnie większej wrażliwości lokalnych rynków pracy tego
obszaru na konsekwencje globalizacji zjawisk kryzysowych (silnie powiązanie
kooperacyjne z otoczeniem zewnętrznym skutkujące z jednej strony zagrożeniem
zmienności popytu a z drugiej strony większą podatnością na innowacje organizacyjne
i technologiczne);
• wzmocnienie działań w zakresie polityki prorodzinnej zwłaszcza na obszarach stagnacji,
gdzie częściej z przyczyn finansowych w dobie kryzysu podejmowano decyzję
o rezygnacji z posiadania dzieci;
• dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych (w tym wyjazdów dzieci), w tym rozwój turystyki
8
W kontekście rynku pracy rekomenduje się przeprowadzenie dodatkowych badań w Kaliszu, Lesznie, gdzie uzyskane
próby wskazują na niepokojące przemiany lokalnych rynków pracy w okresie 2008-2013, oraz w Koninie, gdzie wiele
przedsiębiorstw deklarowało plany w zakresie redukcji stanu zatrudnienia
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•

•

•

•

socjalnej z wykorzystaniem istniejącej bazy turystycznej Wielkopolski, gospodarstw
domowych na obszarach stagnacji, gdzie 1/3 gospodarstw domowych podjęła decyzję
o całkowitej rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych w dobie kryzysu w wyniku pogorszenia
się sytuacji materialnej;
poprawa oferty inwestycyjnej dla potencjalnych przedsiębiorstw produkcyjnych
i usługowych na obszarach stagnacji, skutkująca wzrostem dywersyfikacji ich struktury
branżowej;
poprawa warunków rozwoju działalności gospodarczej (przygotowanie terenów
inwestycyjnych, usieciowienie otoczenia biznesu, zwiększanie potencjału produkcyjnego,
wewnątrzregionalne
i
zewnętrzne
powiązania
kooperacyjne)
istniejących
przedsiębiorstw, zwłaszcza na obszarach stagnacji Wielkopolski;
promocja i poprawa dostępności do instrumentów zwrotnych finansowania inwestycji
MŚP, zwłaszcza na obszarach stagnacji;
dywersyfikacja struktury i wzrost elastyczności powiązań gospodarczych na obszarach
wzrostu w układzie zewnętrznym i wewnątrzregionalnym, zapewniające poprawę stopnia
adaptacji tych rynków lokalnych do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz rozwój
wewnątrzregionalnych powiązań funkcjonalnych zgodnie z założeniami modelu
polaryzacyjno-dyfuzyjnego.
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Wykaz załączników
Z1.

Wykaz cech przyjętych w ostatecznej geograficznej bazie
obserwacji w identyfikacji obszarów wzrostu i obszarów
stagnacji gospodarczej na poziomie NUTS 4 w Polsce

Z2.

Rozkład obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej
w Polsce na poziomie NUTS 4 w układzie aspektów
rozwoju społeczno-gospodarczego

Z3.

Wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego
w
układzie
powiatów
województwa
wielkopolskiego
i
ich
dynamiczna
klasyfikacja

Z4.

Wzory
kwestionariuszy
ankiet
skierowanych
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
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ZAŁĄCZNIK nr 1

Wykaz cech przyjętych do analizy
w identyfikacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej na poziomie NUTS 4 w Polsce
LUDNOŚĆ I OSADNICTWO – 10 cech
Cechy charakteryzujące LUDNOŚĆ
dynamika liczby ludności ogółem w % w stosunku do roku wyjściowego
gęstość zaludnienia w os/km2 ogółem
saldo przyrostu naturalnego w ‰ ludność ogółem
saldo migracji w ‰ ludność ogółem
przyrost rzeczywisty ludności w ‰ ludność ogółem
współczynnik dynamiki demograficznej (liczba urodzeń do liczby zgonów)
wskaźnik obciążenia ekonomicznego- liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym, ogółem
udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w % ogółem
Cechy charakteryzujące OSADNICTWO
poziom urbanizacji: odsetek ludności miejskiej (%)
poziom urbanizacji: gęstość sieci miast na 100 km2
RYNEK PRACY I STRUKTURA GOSPODARKI – 8 cech
Cechy charakteryzujące RYNEK PRACY
bezrobotni w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %)
bezrobotni mężczyźni w ogólnej liczbie mężczyzn w wieku produkcyjnym (w %)
bezrobotni mężczyźni w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %)
bezrobotni w wieku do 34 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %)
bezrobotni z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie bezrobotnych (w %)
bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy w ogólnej liczbie bezrobotnych ogółem (w %)
Cechy charakteryzujące STRUKTURĘ GOSPODARKI
pracujący w przemyśle w ogólnej liczbie pracujących włącznie z rolnictwem indywidualnym (w %, PKD 2004,
2007)
pracujący w usługach w ogólnej liczbie pracujących włącznie z rolnictwem indywidualnym (w %, PKD 2004,
2007)
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA – 12 cech
Cechy charakteryzujące
INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ
gęstość dróg powiatowych (2)
gęstość dróg gminnych (2)
% dróg powiatowych ulepszonych
% dróg gminnych ulepszonych
gęstość dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni ulepszonej (2)
gęstość sieci ciepłowniczej
gęstość sieci gazowej
gęstość sieci wodociągowej
% ludności korzystającej z sieci gazowej
% ludności korzystającej z sieci wodociągowej
% ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków
liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie
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SYTUACJA FINANSOWA I POZIOM ZAMOŻNOŚCI – 16 cech
Cechy charakteryzujące SYTUACJĘ FINANSOWĄ
udział dochodów własnych w budżetach JST
wartość transferów publicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
dynamika wydatków inwestycyjnych
wartość alokacji środków europejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca
kapitał zapasowy na podmiot gospodarczy
zysk/strata brutto na podmiot gospodarczy
zobowiązania długoterminowe-kredyty i pożyczki na podmiot gospodarczy
zobowiązania krótkoterminowe-kredyty i pożyczki na podmiot gospodarczy
wartość nakładów inwestycyjnych na podmiot gospodarczy
wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej na podmiot gospodarczy
nakłady brutto na środki trwałe na podmiot gospodarczy
wskaźnik rentowności obrotu brutto na podmiot gospodarczy
wskaźnik płynności finansowej I stopnia na podmiot gospodarczy
Cechy charakteryzujące POZIOM ZAMOŻNOŚCI
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej
wydatki jednostek samorządu lokalnego (powiatów i gmin) na pomoc i opiekę społeczną
INNOWACYJNA GOSPODARKA I OTOCZENIE BIZNESU – 3 cechy
Cechy charakteryzujące INNOWACYJNĄ GOSPODARKĘ
udział firm świadczących usługi dla biznesu z sektora finansowo-ubezpieczeniowego w ogólnej liczbie
podmiotów gospodarczych
udział firm świadczących usługi dla biznesu – doradztwo, marketing, obsługa prawna w ogólnej liczbie
podmiotów gospodarczych
udział pracujących w usługach dla biznesu w ogólnym zatrudnieniu
Źródło: Opracowanie własne.
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ZAŁĄCZNIK nr 2

Rozkład obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej
w Polsce na poziomie NUTS 4
w układzie aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego
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Rycina 1

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej
w aspekcie LUDNOŚĆ I OSADNICTWO
na poziomie lokalnym (NUTS 4) w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.
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Rycina 2

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej
w aspekcie RYNEK PRACY I STRUKTURA GOSPODARKI
na poziomie lokalnym (NUTS 4) w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.
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Rycina 3

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej
w aspekcie INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA
na poziomie lokalnym (NUTS 4) w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.
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Rycina 4

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej
w aspekcie SYTUACJA FINANSOWA I POZIOM ZAMOŻNOŚCI
na poziomie lokalnym (NUTS 4) w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.
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Rycina 5

Rozkład obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej
w aspekcie INNOWACYJNA GOSPODARKA I OTOCZENIE BIZNESU
na poziomie lokalnym (NUTS 4) w latach 2000-2010

Źródło: Opracowanie własne.
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ZAŁĄCZNIK nr 3
Wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społecznogospodarczego w układzie powiatów województwa wielkopolskiego i ich
dynamiczna klasyfikacja
POWIAT
Poznań
Leszno
Konin
poznański
Kalisz
pilski
gnieźnieński
śremski
rawicki
kościański
szamotulski
gostyński
obornicki
wrzesiński
średzki
nowotomyski
ostrowski
chodzieski
krotoszyński
turecki
międzychodzki
czarnkowskotrzcianecki
złotowski
leszczyński
jarociński
wągrowiecki
grodziski
wolsztyński
ostrzeszowski
kępiński
kolski
koniński
słupecki
pleszewski
kaliski

wartość wskaźnika syntetycznego
2000
0,75
0,74
0,76
0,32
0,47
0,30
0,17
0,20
0,16
0,19
0,10
0,12
0,03
0,00
0,02
-0,04
-0,02
-0,08
-0,13
-0,08
-0,13

2001
0,68
0,71
0,77
0,42
0,35
0,30
0,17
0,09
0,22
0,18
0,15
0,11
0,03
-0,01
0,02
-0,02
-0,06
-0,07
-0,11
-0,10
-0,06

2002
0,77
0,71
0,64
0,34
0,36
0,34
0,20
0,10
0,16
0,14
0,08
0,15
-0,02
0,03
0,00
-0,04
-0,05
-0,05
-0,11
-0,06
-0,09

2003
0,80
0,65
0,59
0,38
0,39
0,28
0,21
0,07
0,22
0,17
0,11
0,18
-0,01
-0,02
0,02
-0,07
-0,10
-0,08
-0,09
-0,06
-0,03

2004
0,84
0,74
0,64
0,48
0,41
0,32
0,19
0,12
0,14
0,14
0,12
0,14
-0,03
0,00
0,01
0,02
-0,05
-0,08
-0,06
-0,10
-0,02

2005
0,90
0,80
0,59
0,55
0,44
0,38
0,21
0,22
0,21
0,17
0,14
0,14
0,06
-0,01
-0,03
-0,01
0,00
-0,04
0,04
-0,04
-0,05

2006
0,89
0,78
0,82
0,51
0,41
0,31
0,17
0,17
0,14
0,22
0,11
0,09
0,06
0,03
0,04
-0,05
0,03
-0,07
0,02
-0,09
-0,06

2007
0,94
0,70
0,82
0,60
0,43
0,35
0,23
0,22
0,14
0,17
0,09
0,03
0,03
0,08
-0,02
-0,01
0,00
0,00
0,00
-0,01
-0,03

2008
0,85
0,72
0,56
0,55
0,47
0,30
0,17
0,25
0,07
0,12
0,08
0,02
0,09
0,04
0,00
0,00
0,03
0,04
-0,07
-0,01
-0,07

2009
0,88
0,74
0,57
0,54
0,42
0,30
0,17
0,18
0,04
0,01
0,06
0,02
0,03
-0,03
0,00
0,00
-0,02
0,03
-0,03
-0,02
-0,03

2010
0,93
0,75
0,56
0,56
0,42
0,23
0,12
0,21
0,16
0,05
0,08
-0,01
0,06
0,00
0,03
0,01
-0,01
0,06
-0,02
-0,01
-0,01

-0,12
-0,15
-0,15
-0,10
-0,18
-0,14
-0,16
-0,14
-0,14
-0,13
-0,16
-0,10
-0,29
-0,43

-0,19
-0,17
-0,02
-0,08
-0,14
-0,08
-0,13
-0,11
-0,10
-0,23
-0,10
-0,14
-0,31
-0,38

-0,18
-0,16
-0,13
-0,18
-0,16
-0,14
-0,08
-0,15
-0,18
-0,21
-0,15
-0,23
-0,32
-0,42

-0,14
-0,15
0,00
-0,17
-0,17
-0,12
-0,16
-0,17
-0,15
-0,24
-0,17
-0,18
-0,26
-0,42

-0,14
-0,11
-0,12
-0,12
-0,16
-0,15
-0,11
-0,16
-0,06
-0,24
-0,17
-0,15
-0,31
-0,51

-0,05
-0,07
-0,07
-0,11
-0,07
-0,05
-0,07
-0,13
-0,07
-0,20
-0,23
-0,20
-0,30
-0,47

-0,03
-0,05
-0,14
-0,07
-0,09
-0,05
-0,09
-0,06
-0,11
-0,22
-0,28
-0,22
-0,26
-0,53

0,01
0,00
-0,10
-0,12
-0,11
-0,13
-0,12
-0,14
-0,19
-0,20
-0,24
-0,19
-0,18
-0,47

-0,03
-0,04
-0,11
-0,06
0,03
-0,14
-0,13
-0,13
-0,22
-0,20
-0,19
-0,26
-0,14
-0,36

-0,08
-0,08
-0,12
-0,07
-0,08
-0,14
-0,19
-0,15
-0,23
-0,17
-0,24
-0,21
-0,24
-0,35

-0,08
-0,06
-0,11
-0,10
-0,10
-0,17
-0,17
-0,15
-0,15
-0,13
-0,27
-0,20
-0,20
-0,35
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POWIAT
Poznań
Leszno
Konin
poznański
Kalisz
pilski
gnieźnieński
śremski
rawicki
kościański
szamotulski
gostyński
obornicki
wrzesiński
średzki
nowotomyski
ostrowski
chodzieski
krotoszyński
turecki
międzychodzki
czarnkowskotrzcianecki
złotowski
leszczyński
jarociński
wągrowiecki
grodziski
wolsztyński
ostrzeszowski
kępiński
kolski
koniński
słupecki
pleszewski
kaliski

typ obszaru
obszar
klasa
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 S P W
W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

W
W
W
W
W
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
6
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

0

11

0

4

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
S

P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
S
P
S

P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
S
S
S

P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
P
S
S

0
0
0
0
0
0
0
2
6
5
7
9
11

11
11
11
11
11
11
11
9
5
6
4
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
7
7
8

Objaśnienia:
S – obszar stagnacji, P – obszar przejściowy, W – obszar wzrostu
Klasy:
1 Klasy I – obszary stałego wzrostu (11 lat w grupie obszarów wzrostu)
2 Klasa II – obszary wzrostu (7-10 lat w grupie obszarów wzrostu)
3 Klasa III – obszary przejściowe z tendencją do wzrostu (obszary dużej zmienności, które w 5
lub 6 latach należały do obszarów wzrostu a w pozostałych do obszarów przejściowych)
4 Klasa IV – obszary stałej sytuacji przejściowej (11 lat w grupie obszarów przejściowych)
5 Klasa V – obszary sytuacji przejściowej (7-10 lat w grupie obszarów przejściowych)
6 Klasa VI – obszary przejściowe z tendencją do stagnacji (obszary dużej zmienności, które w
5 lub 6 latach należały do obszarów przejściowych a w pozostałych do obszarów stagnacji)
7 Klasa VII – obszary stagnacji (7-10 lat w grupie obszarów stagnacji)
8 Klasa VIII – obszary stałej stagnacji (11 lat w grupie obszarów stagnacji)
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ZAŁĄCZNIK nr 4

Wzory kwestionariuszy ankiet skierowanych do gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw
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