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1. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ekspertyzy wykonanej na potrzeby strategii
rozwoju Polski Zachodniej. Obszar ten obejmuje województwa, które zawiązały stosowne
porozumienie o współpracy, tj.: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i
zachodniopomorskie.
Przedmiotem ekspertyzy jest diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków
powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów. W pierwszej części
opracowania, dotyczącej miast powiatowych, uwzględnione zostały następujące
zagadnienia: struktura ekonomiczna ludności i obciążenie demograficzne, rynek pracy,
przedsiębiorczość, usługi, handel, rynek mieszkaniowy oraz finanse komunalne. W
drugiej części opracowania, dotyczącej powiatów, wykorzystano zmienne takie jak liczba
pracujących, dochody własne gmin oraz liczba nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. W obu przypadkach zmienne dobrano w taki sposób, aby przy
wykorzystaniu ogólnodostępnych danych uzyskać możliwie całościowy obraz sytuacji1.
Zakres opracowania został uzgodniony z zamawiającym oraz ekspertem kluczowym
projektu.
1.1. Cel opracowania
Celem ekspertyzy jest odpowiedź na pytanie, jakie zróżnicowania regionalne w zakresie
rozwoju społeczno-gospodarczego występują w obrębie miast powiatowych i powiatów
Polski Zachodniej, oraz jakie tendencje zmian zarysowują się w czasie. W szczególności
celem opracowania jest próba całościowej oceny rozwoju miast powiatowych z
wykorzystaniem wskaźnika syntetycznego.
1.2. Obszar badań
Pięć województw Polski Zachodniej zajmuje powierzchnię 96 065 km2, co stanowi 31%
powierzchni kraju. Liczba ludności wynosi 10 020 tys., a więc 26% ogółu ludności Polski.
Znajduje się tam 339, czyli 38% spośród ogólnej liczby 897 polskich miast. Stopień
urbanizacji wynosi 63%, jest zatem o dwa punkty procentowe wyższy od średniej
krajowej.
Obszar Polski Zachodniej uważany jest za region o relatywnie wysokim poziomie
rozwoju społeczno-gospodarczego w skali kraju. Pogląd ten jednak tylko w części
odpowiada rzeczywistości, gdyż w obrębie Polski Zachodniej występują dość znaczne
różnice w poziomie rozwoju. Wyrazem tego jest chociażby regionalne zróżnicowanie
produktu krajowego brutto. Podczas gdy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim
PKB per capita przewyższa średnią krajową, odpowiednio o 7,6% oraz 4,4%, w
województwie zachodniopomorskim PKB jest niższy od średniej o 9,3%, w
województwie lubuskim o 14,2%, a w województwie opolskim o 15,2% (por. ryc. 1, dane
za 2008 rok).
Dane na poziomie województw odznaczają się jednak dość dużym stopniem agregacji, a
przez to w niewielkim stopniu oddają skalę zróżnicowań w poziomie rozwoju.
1

W opracowaniu wykorzystano dane z bazy „Bank Danych Lokalnych” Głównego Urzędu Statystycznego
(www.stat.gov.pl/bdl)
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Szczególnie istotne informacje niesie analiza rozwoju społeczno-gospodarczego dla miast,
które stanowią skupienia ludności i przedsiębiorstw.
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Ryc. 1. PKB województw Polski Zachodniej w 2008 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
1.3. Charakterystyka badanych miast
W pięciu województwach Polsce Zachodniej znajduje się łącznie 100 powiatów
(„ziemskich”) oraz 13 miast na prawach powiatu („powiatów grodzkich”). Spośród miast
na prawach powiatu wszystkie oprócz Szczecina i Świnoujścia są także siedzibami
„powiatów ziemskich”. Łączna zatem liczba powiatów, z uwzględnieniem miast na
prawach powiatu, wynosi 111, natomiast liczba miast powiatowych, z uwzględnieniem
dwóch wyżej wymienionych miast, wynosi 100. Liczbę miast powiatowych w
poszczególnych województwach przedstawia tabela 1, natomiast ich rozmieszczenie
przedstawia rycina 2. Zwraca uwagę nieco większe zagęszczenie miast powiatowych w
województwach wielkopolskim i dolnośląskim, co związane jest z większym stopniem
zurbanizowania tych regionów.
Tab. 1. Liczba miast powiatowych w poszczególnych województwach.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie miast powiatowych w Polsce Zachodniej.

Źródło: Opracowanie własne.
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Różnica liczby ludności pomiędzy największym z analizowanych miast, tj. Wrocławiem,
a najmniejszym, czyli Środą Śląską, jest 70-krotna2. Oznacza to, że mamy do czynienia z
bardzo zróżnicowanym zbiorem miast, co oczywiście niesie implikacje zarówno dla samej
procedury badawczej, jak i interpretacji wyników. Strukturę wielkościową miast
powiatowych Polski Zachodniej przedstawia ryc. 3. Blisko połowę ogółu miast stanowią
miasta małe, poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Cztery miasta liczą poniżej 10 tysięcy
mieszkańców. 80% miast nie przekracza 50 tysięcy mieszkańców, a powyżej 100 tysięcy
mieszkańców liczy tylko 10 miast.

Ryc. 3. Liczba miast według klas wielkości.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
1.4. Zakres czasowy
Ramy czasowe pierwszej części opracowania (dotyczącej miast powiatowych) obejmują
lata 2003-2009, natomiast części drugiej (dotyczącej powiatów) lata 2005-2009. Z jednej
strony starano się przyjąć możliwie szeroki horyzont czasowy, aby możliwie w
największym stopniu uchwycić tendencje zmian. Z drugiej strony, ograniczeniem była
dostępność danych statystycznych: w przypadku niektórych zmiennych dostępne są dane
sięgające do 1995 roku wstecz, inne zmienne natomiast dostępne są tylko dla kilku lat lub
nawet tylko jednego roku. Przyjęty zakres czasowy jest zatem formą kompromisu.
Wyjątek stanowi liczba ludności, której zmiany przeanalizowano w okresie 1995-2009.
Lata 2003-2009 to okres bezpośrednio przed i po akcesji do Unii Europejskiej, która
nastąpiła 1 maja 2004 roku. Z wydarzeniem tym wiązało się objęcie Polski wspólnotową
polityką spójności, zmierzającą do niwelowania różnic pomiędzy regionami bardziej i
mniej rozwiniętymi. Choć na ocenę efektów tej polityki jest jeszcze zapewne zbyt
wcześnie, można podjąć próbę zaobserwowania pewnych tendencji zmian w okresie
poakcesyjnym.
1.5. Metoda badań
Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części opracowania zastosowano dwuetapową
procedurę badawczą. W pierwszym etapie wykorzystano wskaźniki odnoszące się do
2

Chodzi tu o liczbę ludności miasta, a nie gminy. Spośród analizowanych miast, 51 stanowi samodzielne gminy
miejskie, natomiast 49 jest częścią gmin miejsko-wiejskich. Większość wykorzystanych w opracowaniu danych
statystycznych dostępna jest dla szczebla terytorialnego NUTS-5, tj. gmin. Dlatego też w dalszej części
opracowania, w celu zapewnienia porównywalności wyników, w przypadku miast stanowiących część gmin
miejsko wiejskich do obliczania wszelkich wskaźników wykorzystano liczbę ludności całej gminy.
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poszczególnych cech (zmiennych), natomiast w drugim etapie przy wykorzystaniu
wybranych wskaźników jednostkowych obliczono wskaźnik syntetyczny. Z uwagi na fakt
wykorzystania dużej liczby wskaźników odnoszących się do różnych aspektów rozwoju
społeczno-gospodarczego, tylko niektóre z nich zostały uwzględnione w tekście
opracowania zarówno dla roku 2003 i 2009. W przypadku części wskaźników
ograniczono się do podania wartości dla 2009 roku, przy czym tabele danych zarówno dla
2003 i 2009 roku (o ile tylko są dostępne dla obu lat) zostały załączone do opracowania.
Natomiast wskaźniki syntetyczne obliczone zostały 2003 i 2009 roku.
Aby w jak najszerszym zakresie zilustrować zróżnicowania regionalne, z wykorzystaniem
technik kartografii cyfrowej wykonano mapy tematyczne prezentujące różne aspekty
rozwoju społeczno-gospodarczego. Ze względu na czytelność opracowania, tylko część
map zamieszczona została w tekście zasadniczym, część natomiast w załączniku.
2. Rozwój społeczno-gospodarczy miast powiatowych
2.1. Ludność
W miastach powiatowych Polski Zachodniej przeważa tendencja spadku liczby ludności.
W przypadku większości miast jest to jednak spadek umiarkowany, nieprzekraczający
0,5% rocznie. Tego rzędu ubytek ludności wiązać można z procesami suburbanizacji,
czyli przenoszenia się mieszkańców miast do gmin podmiejskich. Choć suburbanizacja
zmniejsza bazę podatkową miasta, jej negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną jest
niwelowany poprzez fakt, iż mieszkańcy gmin podmiejskich pozostają związani z
miastem poprzez miejsca pracy i zakupów.
Występuje jednakże grupa miast, w których ubytek ludności przybrał większe rozmiary,
nawet rzędu 10% w latach 1995-2009. W przypadku tych miast głównym czynnikiem
depopulacji nie są procesy suburbanizacji, lecz migracje międzyregionalne. Wiąże się to
oczywiście z osłabieniem potencjału demograficznego i ekonomicznego tychże miast, a
niekiedy całych regionów. Zwraca uwagę duża liczba wyludniających się miast w
południowej części województwa dolnośląskiego (por. rycina 4). Problem ten jest
konsekwencją restrukturyzacji gospodarczej po 1989 roku, w wyniku której zlikwidowane
zostały branże przemysłu będące podstawą zatrudnienia. Kontynuacja trendu spadkowego
stwarza poważne zagrożenie dla przyszłości regionu, jednak odwrócenie trendu bez
znaczącej poprawy sytuacji gospodarczej nie będzie możliwe.
Problem depopulacji miast w skali regionalnej, choć w mniejszym stopniu niż w
województwie dolnośląskim, dotyczy także miast województwa zachodniopomorskiego,
lubuskiego i opolskiego, a także południowej i wschodniej części województwa
wielkopolskiego. W przypadku wszystkich tych obszarów zaznaczają się negatywne
efekty restrukturyzacji gospodarczej, jednak w każdym przypadku miała ona nieco inną
specyfikę.
Przykładowo
restrukturyzacja
gospodarcza
w
województwie
zachodniopomorskim, związana z upadkiem PGR-ów, dotknęła w większym stopniu
obszary wiejskie. Stąd też osłabienie miast jest obecnie nieco mniej odczuwalne, niż na
silnie zurbanizowanym i zindustrializowanym Przedgórzu Sudeckim.
Biorąc pod uwagę miasta notujące przyrost ludności, zwraca uwagę, iż zdecydowana
większość z nich zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, a szczególnie w
jego centralnej i południowej części. Przyrost wprawdzie nie jest duży, gdyż nie
przekracza z reguły 0,5% rocznie, jednak jest to bez wątpienia pozytywne zjawisko
świadczące o stabilności demograficznej regionu.
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Ryc. 4. Zmiana liczby ludności miast powiatowych Polski Zachodniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że na zwiększenie liczby mieszkańców wpłynąć
mogły zmiany administracyjne (np. w przypadku Grodziska Wielkopolskiego). Wzrost
liczby ludności wystąpił także w miastach aglomeracji szczecińskiej oraz w dwóch
miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
2.1.1. Ekonomiczna struktura wieku
Dla celów statystyczno-analitycznych przyjęło się wyróżniać trzy ekonomiczne grupy
wieku: wiek przedprodukcyjny (do 17 roku życia), wiek produkcyjny (od 18 do 59 roku
życia w przypadku kobiet, do 64 roku życia w przypadku mężczyzn) oraz wiek
poprodukcyjny.
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w rozpatrywanym zbiorze miast waha się
od 15% do 22%3. (Mapy obrazujące zróżnicowanie struktury ekonomicznej ludności
zamieszczono w załączniku.) Najwięcej osób w tej grupie wiekowej jest w miastach
województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, a najmniejszy w województwie
dolnośląskim i opolskim. Zwraca uwagę wysoki udział wieku przedprodukcyjnego w
miastach małych (20-50 tys.) oraz niski udział w miastach wojewódzkich. Można jednak
przypuszczać, że młodzież z mniejszych miast w pewnym stopniu zasilać będzie rynki
pracy w miastach największych.
Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi od 64% do 70%. Jednoznaczny schemat
zróżnicowania regionalnego nie zarysowuje się. Charakterystyczny jest wysoki udział
wieku produkcyjnego w niektórych miastach przemysłowych, np. Policach, Głogowie i
Lubinie.
Bardzo wyraźne jest natomiast regionalne zróżnicowanie odsetka ludności w wieku
poprodukcyjnym. Rozpiętość tego wskaźnika jest bardzo duża (od 11% do 20%), a
najwyższe wartości przyjmuje w południowej części województwa dolnośląskiego oraz w
miastach wojewódzkich. Można powiedzieć, że przestrzenny rozkład ludności w wieku
poprodukcyjnym jest „lustrzanym odbiciem” rozkładu ludności w wieku
przedprodukcyjnym.
Biorąc pod uwagę zmiany w okresie 2003-2009, odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym zmalał o 2 do 5 punktów procentowych (średnio o 3 p.p.), odsetek
ludności w wieku produkcyjnym wzrósł w większości miast o 1 do 4 p.p., choć w
niektórych nieznacznie zmalał (średnio wzrost o 1 p.p.), natomiast odsetek ludności w
wieku poprodukcyjnym wzrósł od 1 do 5 p.p. (średnio o 2 p.p.). Zmiany te wskazują na
postępowanie procesu starzenia się społeczeństwa.
2.1.2. Obciążenie demograficzne
Obciążenie demograficzne to relacja pomiędzy populacją osób, które nie znajdują się na
rynku pracy do populacji osób znajdujących się obecnie lub w przyszłości na rynku.
Cechę tą mierzyć można na kilka różnych sposobów. Wskaźnik obciążenia
demograficznego według GUS występuje w trzech wariantach: (1) ludność w wieku
nieprodukcyjnym4 na 100 osób w wieku produkcyjnym, (2) ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, (3) ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. W niniejszym opracowaniu
wykorzystano wszystkie warianty wskaźnika.
3
4

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do 2009 roku.
Przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
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Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi od 43
do 58 (wyższa wartość wskaźnika oznacza większe obciążenie demograficzne). Oznacza
to, że średnio rzecz biorąc jedna osoba w wieku nieprodukcyjnym przypada na dwie
osoby wieku produkcyjnym. Z punktu widzenia powyższego wskaźnika, zaznaczają się
dwa obszary o wysokim obciążeniu demograficznym: pas miast wzdłuż południowej
granicy państwa, gdzie problem ten nakłada się na problem silnej depopulacji, oraz
pogranicze województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Należy zaznaczyć, że powyższy wskaźnik posiada tę istotną wadę, iż sumuje populacje
osób w wieku przedprodukcyjnym, które dopiero wchodzić będą na rynek pracy, oraz
osób w wieku poprodukcyjnym, które rynek pracy już opuściły.
Kolejne dwa wskaźniki pozbawione są tej wady. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym jest dość silnie zróżnicowana, waha się
od 16 do 31. Wyraźnie zaznacza się wysokie obciążenie demograficzne w pasie
południowym (nie występuje natomiast na pograniczu województwa wielkopolskiego i
dolnośląskiego), a także w największych miastach. Dość wysokie obciążenie ludnością w
wieku poprodukcyjnym występuje także w pasie nadmorskim.
Bardzo podobny rozkład ma wskaźnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym, który waha się od 57 do 134, przy czym wyraźniej zaznacza
się obciążenie demograficzne w największych miastach (por. ryc. 5). Warto zauważyć, że
w ponad 20 miastach, w których wartość wskaźnika przekracza 100, liczba osób które
opuściły już rynek pracy jest wyższa od liczby tych, którzy mają nań wejść. W niektórych
przypadkach różnica ta jest dość znacząca.
O ile w przypadku miast takich jak Poznań, Szczecin czy Wrocław zakładać można, iż
niedobór ów zostanie w pewien sposób wyrównany poprzez migracje, o tyle w miastach
takich jak Dzierżoniów, Jelenia Góra, Wałbrzych czy Zgorzelec trudno liczyć się ze
znacznym napływem osób młodych.
W latach 2003-2009 wskaźnik (1) obciążenia demograficznego, tj. liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, zmniejszył się średnio o 2 punkty
(w poszczególnych miastach od -8 do +5 pkt.). Zatem ogólne obciążenie demograficzne
zmniejszyło się, co jednak wiązać należy z wejściem dość licznej grupy osób w wieku
przedprodukcyjnym w wiek produkcyjny (ogólnie rzecz biorąc, populacja w wieku
produkcyjnym jest obecnie w Polsce wyjątkowo liczna).
Wzrósł natomiast wskaźnik (2), tj. liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym, średnio o 3 punkty (w poszczególnych miastach od 0 do 8 pkt.).
Wyraźnie zwiększył się także wskaźnik (3), który uważać można za najbardziej
miarodajny. Wskaźnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym wzrósł średnio aż o 22 punkty, przy rozrzucie wartości od 10 do 37.
Największy wzrost nastąpił w miastach pasa południowego (m.in. Kędzierzyn Koźle,
Opole, Lubin, Zgorzelec), wschodniej części województwa wielkopolskiego (Konin,
Słupca, Turek) oraz w pasie nadmorskim (Świnoujście, Koszalin, Kołobrzeg),
najmniejszy natomiast w centralnej i południowej części województwa wielkopolskiego.
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Ryc. 5. Obciążenie demograficzne ludnością w wieku poprodukcyjnym (2009)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2.2. Rynek pracy
2.2.1. Bezrobocie
Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie problemów rynku pracy jest
stopa bezrobocia, tj. stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do ogółu osób
aktywnych ekonomicznie. Niestety, w polskiej statystyce publicznej dane odnośnie stopy
bezrobocia dostępne są od szczebla powiatowego (NUTS-4) wzwyż. Dlatego w
niniejszym opracowaniu wykorzystano wskaźnik zastępczy: udział osób bezrobotnych w
ogóle osób w wieku produkcyjnym. Ponieważ kategoria osób w wieku produkcyjnym jest
szersza niż kategoria osób aktywnych ekonomicznie, wskaźnik ten przyjmuje nieco niższe
wartości niż stopa bezrobocia.
W 2009 roku wymieniony wskaźnik przyjmował wartości od 3% do 15% (por. ryc. 6).
Najniższym poziomem bezrobocia odznaczają się Poznań (2,8%) oraz Wrocław (3,9%).
W czołówce, co uznać można za pewne zaskoczenie, znalazły się także mniejsze miasta,
takie jak Kępno, Olesno czy Nowy Tomyśl. Najwyższe bezrobocie występuje w Drawsku
Pomorskim (14,7%) oraz Strzelcach Krajeńskich (14,2%). Wśród 10 miast o najniższym
bezrobociu jest 5 miast z województwa wielkopolskiego, 2 z dolnośląskiego, 2 z
opolskiego i 1 z lubuskiego. Natomiast w dziesiątce miast o najwyższym bezrobociu jest 5
miast z województwa zachodniopomorskiego, 3 z lubuskiego i 2 z dolnośląskiego
Dość wyraziście zarysowują się zróżnicowania regionalne. Generalnie rzecz biorąc,
miasta województwa wielkopolskiego korzystnie wyróżniają się na tle pozostałych
województw, choć zauważalny jest podział tegoż województwa na część wschodnią i
zachodnią, przy czym poziom bezrobocia niższy jest w tej ostatniej.
W województwach: lubuskim, opolskim i dolnośląskim sytuacja jest dość zróżnicowana
(w tym ostatnim ponownie niekorzystnie odznacza się pas południowy), natomiast w
województwie zachodniopomorskim poza aglomeracją szczecińską i pasem nadmorskim
bezrobocie jest wysokie. Szczególnie niekorzystnie wyróżnia się rejon Białograd-GryficeDrawsko Pomorskie-Szczecinek.
W latach 2003-2009 we wszystkich miastach nastąpił spadek odsetka bezrobotnych o
kilka lub nawet kilkanaście punktów procentowych, co wiązać można z jednej strony z
ogólną poprawą koniunktury gospodarczej w kraju, z drugiej strony z emigracją
zarobkową po akcesji do UE.
W perspektywie najbliższych lat należy brać pod uwagę ewentualne następstwa otwarcia
rynku pracy RFN dla Polaków (od 1 maja 2011 roku, tj. po upływie siedmioletniego
okresu przejściowego), czym zainteresowani mogą być w największej mierze mieszkańcy
regionów zachodnich. Trzeba liczyć się także z występowaniem bezrobocia
nierejestrowanego, którego skalę jednak trudno oszacować.
Wyraźnie zróżnicowana jest struktura bezrobotnych według płci. Udział kobiet w ogólnej
liczbie bezrobotnych waha się od 42% do 63%. Relatywnie najwięcej bezrobotnych
kobiet jest w miastach zagłębia miedziowego (Głogów, Polkowice, Lubin), a także innych
miastach o silnej funkcji przemysłowej, głównie w województwie wielkopolskim.
Natomiast relatywnie najwięcej bezrobotnych mężczyzn jest w południowym pasie
granicznym. Wynika to z likwidacji przemysłu ciężkiego w tamtym regionie.
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Ryc. 6. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (2009)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
13

2.2.2. Dojazdy do pracy
Dane o dojazdach do pracy należą do najbardziej wartościowych danych w analizie
sytuacji ekonomicznej miast. Pozwalają one ocenić, jak duża jest siła przyciągania danego
ośrodka względem okolicznej ludności. Niestety, dostępność tego typu danych w polskiej
statystyce publicznej jest bardzo słaba, gdyż Główny Urząd Statystyczny nie opracowuje
ich w sposób systematyczny. Dostępne są jedynie dane za 2006 rok, opracowane na
podstawie zeznań podatkowych5. Dane te zostały wykorzystane w niniejszym
opracowaniu.
Pod względem przyjazdów do pracy zdecydowanym liderem był Poznań – do stolicy
Wielkopolski przyjeżdżało 61 tysięcy pracujących (dla porównania do Wrocławia 42
tysiące). Zwraca także uwagę duża, jak na miasto tej wielkości, liczba przyjeżdżających
do Polkowic – 13 tysięcy. Wśród miast wojewódzkich najsłabiej prezentuje się Gorzów
Wielkopolski z czterema tysiącami przyjeżdżających. Najmniej osób przyjeżdża do pracy
w małych miastach województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Prawie połowa
miast powiatowych w Polsce Zachodniej przyciągała mniej niż dwa tysiące osób, a
kilkanaście miast poniżej tysiąca (najmniej Świnoujście – 478 osób, co jednak wiązać
można ze specyficznym położeniem geograficznym).
W zestawieniu wyjazdów do pracy liderem jest ponownie Poznań (14 tysięcy). Miasto to
w porównaniu z Wrocławiem odznacza się znacznie większym natężeniem dojazdów –
łącznie 75 tysięcy przyjeżdżających i wyjeżdżających wobec 49 tysięcy we Wrocławiu –
co świadczy o silnych powiązaniach w obrębie aglomeracji. Zwraca uwagę duża liczba
wyjeżdżających do pracy z Lubina i Głogowa (dojazdy do Polkowic), a także Śremu i
Wrześni (dojazdy najprawdopodobniej do Poznania). Najmniej wyjeżdżających do pracy
było w Krapkowicach (109).
Najbardziej korzystnym saldem dojazdów do pracy, oprócz miast wojewódzkich i
Polkowic, odznacza się także Wałbrzych, gdzie liczba dojeżdżających do pracy
przewyższa liczbę wyjeżdżających o 6 tysięcy. Najmniej korzystne saldo ma natomiast
Głogów, gdzie wyjeżdżających jest o 3 tysiące więcej niż przyjeżdżających. Ogółem aż
40 miast miało ujemne saldo dojazdów od pracy, a siedem dalszych miało saldo
nieznacznie dodatnie (poniżej 100 osób). Wynik ten może być pewnym zaskoczeniem,
gdyż miasta powiatowe zwykło się traktować jako „magnesy” przyciągające okoliczną
ludność poprzez miejsca pracy. Tymczasem opublikowane przez GUS dane sugerują, iż
wiele mniejszych miast w niewielkim stopniu spełnia funkcję ośrodków zatrudnienia
wobec swego zaplecza.
Saldo dojazdów nie umożliwia bezpośrednich porównań między różnymi miastami, gdyż
liczba przyjeżdżających i wyjeżdżających do pracy zależna jest od wielkości miasta. Aby
usunąć tę niedogodność i umożliwić porównywanie miast, należy zastosować wskaźnik
liczby osób przyjeżdżających do pracy przypadających na jedną osobę wyjeżdżającą. W
analizowanym zbiorze miast wskaźnik ten przyjmuje wartości od 0,4 do 9,3; przy czym
wartości niższe od 1 oznaczają ujemne saldo dojazdów do pracy. Najwyższą wartością
wskaźnika odznaczają się Krapkowice (m.in. przemysł papierniczy i obuwniczy),
Polkowice i Wrocław, a najniższą Głogów, Stargard Szczeciński i Szamotuły.
5

Według informacji GUS: „Źródłem informacji służących do oszacowania skali i kierunków przepływów
ludności związanych z zatrudnieniem były zbiory systemu podatkowego urzędów skarbowych za rok 2006,
gromadzone w bazie POLTAX, udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Badane były przepływy osób
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy według stanu w dniu 31 XII 2006. W badaniu za dojeżdżającego do
pracy uważa się osobę spełniającą następujący warunek: gmina zamieszkania różna od gminy miejsca pracy oraz
podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy.” (www.stat.gov.pl/bdl)
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2.3. Przedsiębiorczość
Podstawowym wskaźnikiem poziomu przedsiębiorczości jest liczba zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych. Dla celów rejestracji działalności gospodarczej Główny Urząd
Statystyczny prowadzi Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
(REGON). Ogólnodostępne statystyki REGON umożliwiają uzyskanie wielu wartościowych
informacji, nie tylko o liczbie podmiotów gospodarczych, lecz także o ich strukturze
własnościowej, wielkościowej i rodzajowej.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców w miastach
powiatowych Polski Zachodniej waha się od 710 do 2050. Generalnie rzecz biorąc wyższe
wartości tego wskaźnika są dodatnio skorelowane z wielkością miasta (współczynnik
korelacji wynosi 0,41). Ponadto zwraca uwagę duża liczba zarejestrowanych podmiotów w
miastach turystycznych (Świnoujście, Kołobrzeg, Kłodzko) oraz w przygranicznych
Słubicach.
W latach 2003-2009 największy wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów nastąpił w
miastach województwa zachodniopomorskiego. Może on być uzasadniony podejmowaniem
własnej działalności gospodarczej w obliczu wysokiego bezrobocia.
Przytłaczającą większość (90% i więcej) ogółu zarejestrowanych podmiotów stanowią
mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy, tj. firmy zatrudniające poniżej 50 osób6.
Natomiast biorąc pod uwagę tylko firmy średnie i duże (tj. zatrudniające przynajmniej 50
osób), rozkład przestrzenny prezentuje się nieco inaczej (por. ryc. 7). Zaznacza się dość
wyraźna przewaga miast województwa wielkopolskiego nad pozostałymi regionami.
Najmniej średnich i dużych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w miastach
województwa zachodniopomorskiego.
Połowa ze 150 przedsiębiorstw bardzo dużych (zatrudniających przynajmniej 1000
pracowników) ma swoje siedziby we Wrocławiu lub Poznaniu. Przynajmniej jedno bardzo
duże przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w 41 miastach powiatowych.
W strukturze własnościowej zdecydowanie dominują podmioty prywatne, podmioty będące
własnością sektora publicznego stanowią tylko 3,5%, a w latach 2003-2009 ich udział
zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego. Wyjątkami są miasta o wysokim udziale
podmiotów publicznych, m.in. Kamienna Góra (14%), Prudnik (13%), Głubczyce (12%).
Trzeba jednak pamiętać, że liczba podmiotów gospodarczych nie przekłada się bezpośrednio
na strukturę zatrudnienia.
Odsetek podmiotów sektora przemysłowego waha się od 10 do 35%. Najwyższy udział tego
sektora jest w miastach województwa wielkopolskiego, za wyjątkiem części wschodniej
(Koło-Konin-Turek-Kalisz). Jest to wprawdzie region silnie uprzemysłowiony, lecz z
wyraźną dominacją nielicznych dużych podmiotów.

6

Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 pracowników i osiągający roczny obrót
nieprzekraczający 2 mln euro,
mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 pracowników i osiągający roczny obrót
nieprzekraczający 10 mln euro,
średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca zatrudniający od 50 do 249 pracowników i osiągający roczny dochód
nieprzekraczający 50 mln euro.
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Ryc. 7. Liczba średnich i dużych podmiotów gospodarczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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2.4. Usługi
Usługi są dominującym obecnie sektorem gospodarki, skupiającym ponad połowę ogółu
zatrudnionych. Istnieje jednak wiele rodzajów działalności usługowej, z których część ma
charakter podstawowy, a część bardziej wyspecjalizowany. Spośród 21 sekcji Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 13 odnosi się do działalności usługowo-handlowej.
Opierając się na wyżej wymienionej klasyfikacji, wyodrębniono dwie kategorie: usług
podstawowych oraz usług wyższego rzędu (wyspecjalizowanych)7.
Do usług podstawowych zaliczono sekcje: G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów), H (transport i magazynowanie) oraz I (zakwaterowanie i gastronomia). Natomiast
do usług wyższego rzędu zaliczono sekcje: J (informacja i komunikacja), K (działalność
finansowa i ubezpieczeniowa), L (obsługa rynku nieruchomości) oraz (działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna.
Do kategorii usług podstawowych zalicza się prawie 260 tysięcy podmiotów działających na
badanym obszarze. Biorąc pod uwagę usługi podstawowe, różnica w liczbie zarejestrowanych
podmiotów pomiędzy liderem (Poznań), a miastem zamykającym zestawienie (Sulęcin) jest
przeszło 70-krotna. W Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie zarejestrowana jest łącznie jedna
trzecia podmiotów usługowych w tej kategorii. Struktura rodzajowa jest wszędzie zbliżona,
wyraźnie dominują podmioty z sekcji G (handel i naprawa pojazdów), stanowiąc około ¾
podmiotów zaliczanych do usług podstawowych. Zwraca uwagę wysoki udział podmiotów
związanych z transportem i magazynowaniem w Szczecinie oraz podmiotów oferujących
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne w miastach nadmorskich. W Kołobrzegu podmiotów
takich jest aż 1 400, co sytuuje to miasto na czwartym miejscu w ujęciu bezwzględnym,
natomiast w relacji do liczby mieszkańców czyni je zdecydowanym liderem.
W przypadku usług wyższego rzędu różnica pomiędzy pierwszym i ostatnim miastem (są to
ponownie Poznań i Sulęcin) jest znacznie większa, bo niemal 200-krotna. Liczba podmiotów
zaliczonych do tej kategorii wynosi przeszło 160 tysięcy, a ponad 2/5 z nich zlokalizowanych
jest w trzech największych miastach (por. ryc. 8). Oznacza to, iż zgodnie z przewidywaniami,
usługi wyspecjalizowane odznaczają się większym stopniem koncentracji. Struktura
rodzajowa jest w większości miast zbliżona: dominują usługi z sekcji M (działalność
naukowa, techniczna i profesjonalna), a w dalszej kolejności usługi związane z rynkiem
nieruchomości oraz finansowe i informacyjne. Wyjątek stanowi jednak część miast
województwa dolnośląskiego i opolskiego (zwłaszcza w pasie południowym), gdzie
przeważają podmioty związane z obsługą nieruchomości.
Liderem pod względem liczby podmiotów wykonujących działalność profesjonalną, naukową
i techniczną jest Poznań. Spośród miast średniej wielkości w czołówce zestawienia znajduje
się Koszalin (5. miejsce), wyprzedzając m.in. Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. W
pozostałych trzech kategoriach zaliczanych do usług wyspecjalizowanych pierwszą pozycję
zajmuje Wrocław. Szczególnie wyraźna jest przewaga Wrocławia w dziedzinie obsługi rynku
nieruchomości – liczba podmiotów jest ponad dwukrotnie większa niż w Poznaniu (który w
tej kategorii zajmuje trzecie miejsce, za Szczecinem, a przed sytuującym się nadspodziewanie
wysoko Wałbrzychem). W przypadku sekcji J (informacja i komunikacja) zaznacza się
szczególnie silna dominacja trzech największych ośrodków, które skupiają łącznie ponad
połowę wszystkich podmiotów z tej branży. Koncentracja działalności finansowoubezpieczeniowej jest tylko nieznacznie mniejsza.

7

Informacje o klasyfikacji PKD 2007, w tym podział na sekcje, dostępne są na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego.
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Ryc. 8. Struktura usług wyższego rzędu (wyspecjalizowanych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2.5. Handel wielkopowierzchniowy
Szereg różnorodnych zmian w życiu społeczno-gospodarczym miast wywołało w ostatnich
latach pojawienie się handlu wielkopowierzchniowego. Do tej kategorii handlu zalicza się
kilka rodzajów sklepów: supermarkety, hipermarkety, domy handlowe i domy towarowe.
Główny Urząd Statystyczny wyróżnia poszczególne kategorie według powierzchni sprzedaży
i asortymentu8. Niestety dane GUS nie zawierają informacji o powierzchni sprzedaży, które
byłyby bardziej miarodajne niż liczba sklepów.
We wszystkich miastach powiatowych Polski Zachodniej zlokalizowane są obiekty handlu
wielkopowierzchniowego, a ich łączna liczba wyniosła 1151 w 2009, wobec 1065 obiektów
rok wcześniej. Najwyższym stopniem nasycenia handlem wielkopowierzchniowym odznacza
się Poznań - 107 obiektów, w tym spośród największych obiektów: 16 hipermarketów, 10
domów handlowych i 2 domy towarowe. Dla porównania we Wrocławiu zlokalizowanych
jest 80 obiektów, w tym 16 hipermarketów, 5 domów handlowych i 3 domy towarowe.
Różnica w liczbie obiektów pomiędzy pierwszym i ostatnim miastem jest ponad 50-krotna,
lecz różnica w powierzchni sprzedaży jest zapewne znacznie większa. W mniejszych
miastach liczba obiektów handlowych nie przekracza 10 i są to głównie supermarkety oraz
domy handlowe, czyli obiekty o mniejszej powierzchni.
Najmniejszym miastem posiadającym hipermarket jest Świebodzin (22 tys. mieszkańców), a
największe miasto bez hipermarketu to Ostrów Wielkopolski (72 tys. mieszkańców). Ogółem
hipermarkety znajdują się w 33 miastach.
Wielobranżowe obiekty handlowe (domy handlowe i domy towarowe) określane są także
mianem malli (shopping malls). Domy handlowe zlokalizowane są w 35 miastach, przy czym
w 20 z nich znajduje się tylko jeden. Najmniejsze miasto posiadające dom handlowy to
Strzelin (12 tysięcy mieszkańców), a największe miasto bez domu handlowego to Wałbrzych
(121 tysięcy).
Największe ze sklepów wielkopowierzchniowych, domy towarowe, zlokalizowane są tylko w
dziewięciu miastach. Spośród miast wojewódzkich nie mają domu towarowego Gorzów
Wielkopolski i Zielona Góra, natomiast spośród miast mniejszych domy towarowe znajdują
się w Koszalinie, Wągrowcu, Kole, Nowym Tomyślu i Środzie Śląskiej.
Ze względu na znaczną dynamikę rynku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w
powyższym zestawieniu mogły zajść od 2009 roku pewne zmiany.

8

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego:
Supermarkety – sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m kw. do 2499 m kw. prowadzące sprzedaż
głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykułów
nieżywnościowych częstego zakupu.
Hipermarkety - sklepy o powierzchni sprzedażowej od 2500 m kw. prowadzące sprzedaż głównie w systemie
samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego
zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym.
Domy handlowe - wielodziałowe (przynajmniej dwa działy branżowe) sklepy o powierzchni sal sprzedażowych
od 600 m2 do 1999 m2, prowadzące sprzedaż towarów o podobnym asortymencie jak w domach towarowych.
Domy towarowe - wielodziałowe sklepy o powierzchni sal sprzedażowych 2000 m 2 i więcej, prowadzące
sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nie żywnościowych, a często także towarów
żywnościowych: mogą również prowadzić pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową.
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2.6. Mieszkalnictwo
2.6.1. Zasoby mieszkaniowe
Syntetycznym i wysoce informatywnym wskaźnikiem poziomu rozwoju danego miasta
jest cena nieruchomości, a zwłaszcza mieszkań. Niestety dane takie, publikowane przez
Związek Banków Polskich, dostępne są tylko dla największych miast (wojewódzkich),
dlatego też nie mogą być wykorzystane w niniejszym opracowaniu. Wykorzystane zostały
więc inne, choć także wartościowe wskaźniki odnoszące się do rynku mieszkaniowego.
Rynek mieszkaniowy jest komplementarny wobec rynku pracy. Niestety w wielu
przypadkach niedobór mieszkań stanowi czynnik zmniejszający szanse rozwojowe miast.
Wielkość zasobów mieszkaniowych miast powiatowych Polski Zachodniej jest silnie
zróżnicowana. Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców waha się od 280 do
450 (por. ryc. 9). W porównaniu z krajami Europy Zachodniej są to wartości raczej niskie
– w krajach tzw. starej Unii na 1000 mieszkańców przypada od 400 do 500 mieszkań,
przy czym należy pamiętać, że w miastach wskaźnik przyjmuje z reguły wyższe wartości.
Największymi zasobami mieszkaniowymi dysponują miasta wojewódzkie, miasta
południowego pasa przygranicznego oraz miasta nadmorskie. W dwóch pierwszych
przypadkach mówić można o wyraźnym niezbilansowaniu rynku pracy i rynku
mieszkaniowego. W przypadku miast wojewódzkich występuje względna nadpodaż
pracy, a rynek mieszkaniowy jest zapewne wciąż daleki od stanu nasycenia. Inaczej
przedstawia się sytuacja miast na południu, gdzie występuje deficyt miejsc pracy przy
relatywnie dużej liczbie mieszkań. Są to jednak w dużej mierze mieszkania w starych,
przedwojennych zasobach, wymagające dużych nakładów remontowych. Dalsza
depopulacja tego regionu doprowadzić może do wystąpienia problemu pustostanów
analogicznego do sytuacji, jaka miała miejsce przed kilku laty we wschodnich landach
Niemiec.
W przypadku miast nadmorskich (Szczecin, Kołobrzeg) duży zasób mieszkań wiązać
można z budową apartamentów o funkcji rekreacyjno-inwestycyjnej. Może to
zniekształcać ocenę sytuacji na lokalnym rynku mieszkaniowym z punktu widzenia
mieszkańców.
Najmniejszymi zasobami mieszkaniowymi odznaczają się małe i średnie miasta
województwa wielkopolskiego, zwłaszcza w jego centralnej i południowej części.
2.6.2. Aktywność budowlana
Pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000
mieszkańców, zdecydowanymi liderami są Świnoujście i Kołobrzeg (vide apartamenty).
W 2009 roku w Kołobrzegu oddano 750 mieszkań, a w Świnoujściu 680. Abstrahując
jednak od tych specyficznych przypadków, aktywność budowlana jest dodatnio
skorelowana z wielkością miasta.
W małych miastach oddaje się do użytku tylko 1 mieszkanie na 1000 mieszkańców, lub
nawet mniej (np. w Czarnkowie oddano w 2003 roku tylko 14 mieszkań, a w 2009
zaledwie 7). Natomiast w dużych miastach w okresie dobrej koniunktury oddawanych jest
powyżej 5 mieszkań na 1000 mieszkańców (w Poznaniu 6, a we Wrocławiu aż 9).
Mimo ogólnej poprawy koniunktury w budownictwie w latach 2003-2009, tylko w 55
miastach liczba mieszkań oddanych do użytku w 2009 roku była większa niż w 2003
roku. Liczba nowych mieszkań wzrosła głównie w miastach dużych i średnich, natomiast
w miastach mniejszych i peryferyjnie położonych aktywność budowlana zmniejszyła się.
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Ryc. 9. Zasoby mieszkaniowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2.7. Finanse komunalne
2.7.1. Dochody
Podstawowym wskaźnikiem oceny sytuacji finansowej samorządów jest wielkość dochodów
budżetowych w przeliczeniu na mieszkańca. W latach 2003-2009 nastąpił wyraźny wzrost
przeciętnych dochodów budżetów miast na badanym obszarze, od 1 500 do 2 600 złotych 9.
Zdecydowanie najwyższym poziomem dochodów (6 700 zł) odznaczają się Polkowice,
przede wszystkim dzięki wpływom z podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej oraz
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Pomijając jednak ten szczególny przypadek,
w czołówce zestawienia dominują duże i średnie miasta. We Wrocławiu, Poznaniu, a także
dość nieoczekiwanie w Świnoujściu dochody na mieszkańca przekraczają 4 000 zł. W
pierwszej dziesiątce znajdują się wszystkie stolice województw oprócz Gorzowa
Wielkopolskiego (11. pozycja) oraz Szczecina (14. pozycja). Natomiast około 70 miast osiąga
dochody poniżej średniej.
Drugim istotnym wskaźnikiem sytuacji finansowej jest wielkość dochodów własnych, do
których zalicza się w szczególności podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach
dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych, dochody gminnych jednostek
organizacyjnych oraz dochody z majątku. W odróżnieniu od subwencji i dotacji,
przekazywanych z budżetu centralnego, na wysokość dochodów własnych samorządy
posiadają pewien wpływ. Wyższy wskaźnik dochodów własnych oznacza więc większą
niezależność finansową samorządu.
Liderem pod względem udziału dochodów własnych w dochodach ogółem są ponownie
Polkowice (86%), co uzasadniać można wyżej wymienionymi względami. Bardzo wysoki
wskaźnik, zapewne z tych samych powodów, osiąga także pobliski Lubin (76%). Duży udział
dochodów własnych cechuje także Wrocław oraz Poznań (odpowiednio 76% i 73%), choć
niekoniecznie pozostałe miasta wojewódzkie – w Zielonej Górze wskaźnik osiąga wartość
zaledwie 52%, a w Gorzowie Wielkopolskim 49%. Gorzów znalazł się tym samym w grupie
czternastu, głównie małych miast, których dochody własne stanowią mniej niż połowę
ogólnych dochodów budżetowych. Zestawienie miast zamyka Łobez w woj.
zachodniopomorskim (43%).
W latach 2003-2009 samodzielność finansowa miast powiatowych w Polsce Zachodniej
zwiększyła się, czego wyrazem jest wzrost średniego udziału dochodów własnych z 54% do
58%. Jednakże część ośrodków wyłamała się z tego trendu - w 19 miastach, głównie
mniejszych i charakteryzujących się niższym udziałem dochodów własnych (m.in. Prudnik,
Myślibórz, Olesno, Kluczbork), wskaźnik ten zmniejszył się o kilka punktów procentowych.
Oznacza to wzrost zależności od transferów z budżetu centralnego.
Wśród dochodów własnych szczególnie istotna jest wielkość wpływów z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, które
pośrednio odzwierciedlają poziom zamożności mieszkańców oraz sytuację gospodarczą
przedsiębiorstw10. Wysokość wpływów z PIT w analizowanych miastach jest bardzo
zróżnicowana: pomiędzy Poznaniem (1 270 zł) a Górą (280 zł) różnica jest przeszło
czterokrotna11. Wśród miast wojewódzkich ponownie negatywnie wyróżnia się Gorzów
Wielkopolski, z wpływami z tytułu PIT na poziomie 700 zł na mieszkańca.
9

Kwoty podano w zaokrągleniu.
Gminy posiadają udział: 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na
terenie gminy, oraz 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.
11
Należy jednak uwzględnić fakt, że mniejsze miasta tworzą gminy miejsko-wiejskie, zamieszkałe w części
przez ludność rolniczą. Rolnicy natomiast zwolnieni są z opłacania PIT.
10
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W przypadku dochodów z CIT dominują Polkowice (860 zł), wyprzedzając Poznań (210 zł)
oraz Wrocław (150 zł). W większości miast wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych nie przekraczają 50 zł na mieszkańca, a w mniejszych ośrodkach są nawet niższe
od 20 zł.
2.7.2. Wydatki
Analogicznie do wzrostu dochodów budżetowych, w latach 2003-2009 nastąpił wzrost
wydatków analizowanych miast. Średnie wydatki zwiększyły się z 1 500 zł do 2 900 zł. Tak
wysoki wzrost wydatków nie znalazł pełnego pokrycia we wzroście dochodów, w efekcie
czego nastąpiło zwiększenie deficytu i zadłużenia samorządów. Najwyższe wydatki per
capita mają Polkowice (8 350 zł), oraz Wrocław i Poznań (odpowiednio 5 700 zł i 4 900 zł).
Najniższe wydatki ma Słupca (2 100 zł).
Wśród wydatków samorządów szczególne znaczenie mają wydatki inwestycyjne. Stanowią
one część budżetu związaną z zaspokajaniem nie obecnych, lecz przyszłych potrzeb. Im
większa część funduszy może być wyłączona z bieżącej konsumpcji, tym lepiej z punktu
widzenia przyszłego rozwoju.
W latach 2003-2009 nastąpił wzrost nakładów na inwestycje miast powiatowych Polski
Zachodniej. Przeciętny odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych wzrósł w tym
okresie z 13% do 20%. Na ogólną liczbę 100 miast, w 75 udział wydatków na inwestycje był
wyższy w 2009 roku niż w 2003 roku. Wzrost ten wiązać można w dużej mierze z
korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej.
Choć w pojedynczych latach udział nakładów inwestycyjnych może przekroczyć 30%, a
nawet sięgnąć 40%, to w dłuższym okresie taka stopa inwestycji jest trudna do utrzymania.
Biorąc pod uwagę średnią z dwóch lat (2003 i 2009), najwyższym wskaźnikiem odznaczają
się miasta średnie i małe. Czołowe pozycje zajmują: Bolesławiec (35%), Krosno Odrzańskie
(33%) i Słubice (27%). Spośród miast dużych najwyższą średnią stopę inwestycji ma
Wrocław (24%), a następnie Gorzów Wielkopolski (22%) oraz Poznań (20%). Korelacji
pomiędzy wysokością nakładów inwestycyjnych a wielkością miasta nie zaobserwowano.
Prawie połowa badanych miast przeznaczyła na inwestycje średnio poniżej 15% wydatków
(m.in. Szczecin 13%, Opole 11%), a najniższym wskaźnikiem charakteryzują się Głubczyce
(5%).
2.7.3. Fundusze Unii Europejskiej
Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła przed samorządami możliwość korzystania z
dofinansowania rozwoju, przede wszystkim w zakresie inwestycji w infrastrukturę. Z
możliwości tej samorządy korzystają w różnym stopniu.
Średnie łączne dofinansowanie z UE w latach 2006-2009 w miastach powiatowych Polski
Zachodniej wyniosło 19,5 mln złotych. W ujęciu bezwzględnym największe dofinansowanie
uzyskały: Poznań (401 mln) oraz Wrocław (391 mln), a najmniejsze Czarnków (119 tys.) oraz
Złotów (120 tys.). Natomiast w relacji do liczby mieszkańców najwięcej funduszy UE
pozyskał Konin (1830 zł), co wynikało przede wszystkim z budowy nowej przeprawy
mostowej w ciągu drogi krajowej nr 25, oraz Jelenia Góra (1140 zł). W czołówce rankingu
sytuują się także Poznań oraz Wrocław, a nieco dalej inne miasta wojewódzkie. Połowa miast
pozyskała łącznie w latach 2006-2009 nie więcej niż 150 zł per capita, a niektóre nawet mniej
niż 20 zł.
Współczynnik korelacji pomiędzy wysokością pozyskanych środków UE per capita a liczbą
ludności wynosi 0,32. Wynik ten wskazuje na występowanie dodatniej zależności między
wielkością miasta a wysokością dofinansowania na 1 mieszkańca.
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Ryc. 10. Odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych (2009).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2.8. Syntetyczny wskaźnik rozwoju miast
Przedstawiona powyżej analiza daje pewne wyobrażenie o zróżnicowaniu miast powiatowych
Polski Zachodniej pod względem różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego.
Analizę tę warto jednak uzupełnić o ujęcie syntetyczne, dające bardziej całościowy obraz
sytuacji. W tym celu należy posłużyć się wskaźnikiem opartym na kilku wyselekcjonowanych
zmiennych. Dobór zmiennych zależy od badacza, a uwarunkowany jest z jednej strony celem
badania, z drugiej strony dostępnością danych statystycznych.
W niniejszym opracowaniu do konstrukcji syntetycznego wskaźnika rozwoju społecznogospodarczego miast powiatowych wykorzystano następujące zmienne12:
− Liczba ludności,
− Obciążenie demograficzne: liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na
100 osób w wieku przedprodukcyjnym,
− Bezrobocie: udział bezrobotnych zarejestrowanych wśród osób w wieku
produkcyjnym,
− Przedsiębiorczość: liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na
10 000 mieszkańców,
− Zasoby mieszkaniowe: liczba mieszkań na 1000 mieszkańców,
− Baza podatkowa: dochody podatkowe samorządu (podatek dochodowy od osób
fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i pozostałe podatki) na 1
mieszkańca,
− Inwestycje: udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w ogólnych wydatkach
samorządu
2.8.1. Metodyka
W celu obliczenia wskaźnika dokonano w pierwszej kolejności standaryzacji zmiennych.
Przyjęto, że wartość maksymalna zmiennej równa się 100 i obliczono odpowiednie ilorazy13:
Z = X/Xmax*100
gdzie X oznacza wartość zmiennej bazowej, Xmax jej wartość maksymalną, a Z wartość
zmiennej standaryzowanej.
Przyjęto założenie, że wszystkie zmienne w równym stopniu wpływają na wartość wskaźnika,
a zatem nie przypisywano poszczególnym zmiennym zróżnicowanych wag. Następnie
obliczono wartość wskaźnika syntetycznego jako średnią arytmetyczną wartości siedmiu
zmiennych standaryzowanych. Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla wartości z lat
2003 i 2009.
Hipotetyczna maksymalna wartość wskaźnika wynosi 100. Dane miasto osiągnęłoby taką
wartość, gdyby wszystkie zmienne składowe miały wartość maksymalną.
12

Do konstrukcji wskaźnika wykorzystano tylko takie zmienne, dla których dostępne są dane sprzed kilku lat (w
większości przypadków od 2003 roku), co umożliwia porównanie zmian w czasie.
13
Nieco odmienny sposób postępowania dotyczył zmiennych drugiej i trzeciej (obciążenie demograficzne i
bezrobocie), których zakładany wpływ na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jest ujemny. Aby
wyeliminować ten problem, dokonano następującego przeliczenia wartości zmiennych:
w pierwszym kroku obliczono wartości Y = 100 – X/Xmax*100, gdzie X oznacza daną zmienną, a Xmax jej
wartość maksymalną,
w drugim kroku obliczono wartości Z = Y – Ymax + 100, gdzie Z oznacza zmienną standaryzowaną o wartości
maksymalnej równej 100.
Wyższym wartościom zmiennej standaryzowanej odpowiadają niższe wartości zmiennej bazowej.
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Zastosowany wskaźnik ma charakter relatywny, gdyż wartości dla danego miasta odnoszone
są każdorazowo do wartości maksymalnej. Należy mieć to na uwadze w szczególności w
przypadku porównywania wartości dla różnych lat. Wzrost lub spadek wartości wskaźnika nie
oznacza wzrostu (spadku) w kategoriach absolutnych, lecz w odniesieniu do pozostałych
miast.
2.8.2. Analiza wyników
Wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju miast powiatowych Polski Zachodniej dla 2003
roku wahały się w przedziale od 39 do 70 punktów. Liderem zestawienia był Poznań,
nieznacznie, bo tylko o jeden punkt, wyprzedzający Wrocław. Można zatem przyjąć, że
zastosowana metoda badania wskazuje na istnienie w Polsce Zachodniej układu opartego o
dwa równorzędne ośrodki centralne.
Wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego odznacza się w świetle uzyskanych
wyników także kilka miast średniej wielkości, m.in. Polkowice (głównie ze względu na
wysokie dochody podatkowe), Kołobrzeg (duża liczba podmiotów gospodarczych i duże
zasoby mieszkaniowe) oraz Piła.
W ujęciu regionalnym, najwyższym poziomem rozwoju odznaczają się miasta w centralnej i
zachodniej części województwa wielkopolskiego oraz centralnej i północnej części
województwa dolnośląskiego, a ponadto dość wysokie wartości wskaźnika zaobserwować
można w miastach nadmorskich i aglomeracji szczecińskiej. Na drugim biegunie sytuuje się
pozostała część województwa zachodniopomorskiego, oraz województwo lubuskie, za
wyjątkiem stolic, oraz zwłaszcza miasta południowego pasa przygranicznego w
województwie dolnośląskim i opolskim. Opisana wyżej struktura przestrzenna nosi pewne
cechy układu rdzeń-peryferia.
Wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju dla roku 2009 wahają się w przedziale od 41 do
78 punktów. Rozstęp pomiędzy maksymalną a minimalną wartością wzrósł w stosunku do
roku 2003 z 31 do 37 punktów. Oznacza to, że para liderów powiększyła przewagę nad resztą
miast. W porównaniu do 2003 roku liderzy zamienili się miejscami, gdyż jednopunktową
przewagę zyskał Wrocław.
Regionalny rozkład wartości wskaźnika nie uległ w latach 2003-2009 znaczącym zmianom.
W gronie 20 najlepszych miast znajduje się 8 miast z województwa wielkopolskiego, 5 z
zachodniopomorskiego, 4 z lubuskiego i 2 z opolskiego (por. tab. 2). Natomiast wśród 20
miast o najsłabszych wynikach jest 7 miast z dolnośląskiego, 5 z zachodniopomorskiego, 4 z
wielkopolskiego, 2 z lubuskiego i 2 z opolskiego (por. tab. 3).
Mimo, iż liczba ludności była tylko jedną z siedmiu cech uwzględnionych przy konstrukcji
wskaźnika, w czołówce miast o najwyższym poziomie rozwoju znajduje się większość miast
dużych. Spośród miast wojewódzkich najniższa wartość wskaźnika występuje w Opolu (57),
natomiast w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Szczecinie syntetyczny wskaźnik
rozwoju ma wartość od 60 do 63 punktów.
W okresie 2003-2009 duży wpływ na zmianę wartości wskaźnika w małych miastach miały
zmiany poziomu nakładów inwestycyjnych. W większości miast nakłady inwestycyjne w
2009 roku były znacznie wyższe niż w 2003 roku, ale w niektórych, np. Słubicach, były one
niższe. Wahania poziomu nakładów inwestycyjnych w mniejszych miastach są jednak
zjawiskiem nieuniknionym, związanym z niepodzielnością dużych przedsięwzięć
inwestycyjnych.
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Tab. 2. Miasta o najwyższych wartościach syntetycznego wskaźnika rozwoju (2009)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miasto
Wrocław
Poznań
Polkowice
Kołobrzeg
Szczecin
Piła
Świnoujście
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra
Gryfino
Trzebnica
Międzychód
Opole
Czarnków
Leszno
Koszalin
Kalisz
Głogów
Wolsztyn
Złotów

Województwo
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubuskie
lubuskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
wielkopolskie
opolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
wielkopolskie

Wskaźnik syntetyczny
78
77
66
65
63
61
60
60
60
60
59
58
57
57
56
56
56
56
55
55

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
Tab. 3. Miasta o najniższych wartościach syntetycznego wskaźnika rozwoju (2009)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miasto
Głubczyce
Myślibórz
Wołów
Góra
Strzelce Krajeńskie
Kamienna Góra
Pyrzyce
Chodzież
Dzierżoniów
Prudnik
Milicz
Pleszew
Wałbrzych
Sulęcin
Łobez
Ostrzeszów
Jarocin
Choszczno
Ząbkowice Śląskie
Drawsko Pomorskie

Województwo
opolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
dolnośląskie
lubuskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
opolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
lubuskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie

Wskaźnik syntetyczny
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
46

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Ryc. 11. Syntetyczny wskaźnik rozwoju miast powiatowych Polski Zachodniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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3. Analiza spójności na poziomie powiatów
Uzupełnienie powyższej części dotyczącej rozwoju ośrodków powiatowych stanowi analiza
spójności na poziomie powiatów. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy następuje proces
niwelowania różnic rozwoju w skali regionalnej (konwergencja), czy też może
przeciwieństwo tego procesu, tj. dywergencja. Analizę przeprowadzono dla lat 2005 i 2009.
3.1. Charakterystyka zmiennych
W analizie spójności wykorzystano następujące zmienne (wszystkie w odniesieniu do liczby
mieszkańców):
− pracujący ogółem,
− nowo zarejestrowane osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
− dochody własne gmin.
Zróżnicowanie regionalne poszczególnych zmiennych przedstawia się następująco:
Liczba pracujących przypadająca na 100 mieszkańców waha się od 15 do 44. Najwyższa jest
w województwie wielkopolskim, a najniższa w zachodniopomorskim. W latach 2005-2009
nastąpił ogólny wzrost liczby pracujących na badanym obszarze.
Liczba nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest
najwyższa w województwie zachodniopomorskim, a zwłaszcza w jego północno-zachodniej
części (aglomeracja szczecińska i wybrzeże). Najniższa liczba rejestrowanych
przedsiębiorstw występuje we wschodniej części województwa wielkopolskiego oraz
województwie opolskim. W 2005 roku liczba nowo zarejestrowanych podmiotów na 10 000
mieszkańców wynosiła od 3 do 10, a w 2009 od 5 do 13.
Dochody własne gmin per capita są najwyższe w obszarach największych aglomeracji
miejskich (wrocławskiej, poznańskiej, szczecińskiej) oraz na wybrzeżu. W 2005 roku dolny
próg dochodów wynosił 560 zł, a górny 2 560 zł, w 2009 roku odpowiednio 720 zł i 3560 zł.
Porównanie wartości miar pozycyjnych (średnia, mediana) oraz miar rozproszenia (rozstęp,
odchylenie standardowe) pozwala stwierdzić, że w przypadku odsetka pracujących nastąpił
wzrost różnic pomiędzy powiatami, w przypadku liczby nowo zarejestrowanych
przedsiębiorstw różnice uległy zmniejszeniu, natomiast w przypadku dochodów gmin nie
nastąpiła znacząca zmiana. Wielkość odchylenia standardowego i rozstępu dla odsetka
pracujących wzrosła odpowiednio o 14% i 16%, podczas gdy średnia i mediana zwiększyły
się tylko o 5% i 4%. Odmiennie w przypadku liczby podmiotów: wzrostowi średniej o 39% i
mediany o 37% towarzyszył wzrost rozstępu tylko o 3% i odchylenia standardowego o 9%.
Wszystkie statystyki charakteryzujące dochody własne – zarówno miary pozycyjne, jak i
rozproszenia, zwiększyły się proporcjonalnie o około 40% (por. tab. 4).
Tab. 4. Statystyki charakteryzujące analizowane zmienne
Zmienna
Odsetek pracujących

Dochody własne gmin na
mieszkańca
Nowo zarejestrowane osoby

Rok
2005
2009
2005-2009
2005
2009
2005-2009
2005

Średnia
22,7
23,9
105,4
983,5
1398,8
142,2
6,0

Mediana
21,7
22,5
104,0
862,6
1231,4
142,8
5,9

Rozstęp
29,4
34,0
115,6
1998,5
2837,6
142,0
7,7

Odchylenie
standardowe
5,6
6,3
113,8
356,4
502,3
140,9
1,6
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fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

2009
2005-2009

8,4
139,2

8,1
137,3

7,9
102,8

1,7
108,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
Powyższe zestawienie nie rozstrzyga zatem jednoznacznie co do kierunku zachodzących
zmian. W celu uszczegółowienia analizy dokonano zatem standaryzacji zmiennych i
obliczono wartości syntetycznego wskaźnika spójności dla powiatów.
3.2. Syntetyczny wskaźnik spójności
Obliczenie syntetycznego wskaźnika spójności przeprowadzono w następujący sposób. W
pierwszym kroku standaryzowano zmienne wykorzystując poniższy wzór:

Q = (q-μ)/σ
Oznaczenia: Q – wartość zmiennej standaryzowanej, q – wartość zmiennej bazowej, μ –
średnia wartość zmiennej bazowej, σ – odchylenie standardowe zmiennej bazowej14.
Wartości zmiennych standaryzowanych zostały obliczone dla obu analizowanych lat (2005 i
2009), a następnie obliczono wskaźnik syntetyczny jako sumę wartości tychże zmiennych.
Wreszcie w trzecim etapie obliczono różnicę pomiędzy wartościami wskaźnika dla lat 2005 i
2009.
Syntetyczny wskaźnik spójności wartości najwyższe przyjmuje w największych miastach i
sąsiadujących z nimi powiatach (policki, poznański, wrocławski) oraz w powiatach:
polkowickim, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim i m. Świnoujście. Najniższe wartości
charakteryzują powiaty położone na obszarach peryferyjnych, z dala od dużych ośrodków
miejskich, a w szczególności (por. ryc. 12):
− pogranicze województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
− wschodnią część województwa wielkopolskiego,
− południowo-zachodnią część województwa lubuskiego,
− środkowo-południową część województwa dolnośląskiego,
− niemal całe województwo opolskie.
Przestrzenny rozkład zmian wartości wskaźnika w latach 2005-2009 odpowiada w
przybliżeniu przedstawionemu wyżej schematowi, tzn. na obszarach cechujących się
wysokimi wartościami nastąpił wzrost, a na obszarach o niskich wartościach spadek (por. ryc.
13). Sugeruje to utrwalanie, a nawet pogłębianie regionalnych dysproporcji w poziomie
rozwoju. Choć zagadnienie to bez wątpienia wymaga dalszych badań, uzyskane wyniki
skłaniają raczej do postawienia tezy, że w obrębie Polsce Zachodniej występują oznaki
procesu dywergencji, a różnice pomiędzy regionami bardziej i mniej rozwiniętymi (rdzeniem
i peryferiami) mogą w przyszłości się pogłębiać.

14

Po zastosowaniu powyższej procedury standaryzacji rozkłady zmiennych mają tę właściwość, że ich średnie
równe są zeru, a odchylenia standardowe równe są jedności.
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Ryc. 12. Syntetyczny wskaźnik spójności dla powiatów (2009)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 13. Syntetyczny wskaźnik spójności dla powiatów (2005-2009)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
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4. Wnioski
Celem niniejszego opracowania była odpowiedź na pytanie, jakie zróżnicowania regionalne
zarysowują się w obrębie miast powiatowych i powiatów Polski Zachodniej oraz jakie są
tendencje zmian tychże zróżnicowań. Dla realizacji celu badawczego wykorzystano szereg
wskaźników, które w sposób możliwie całościowy ilustrują różne aspekty rozwoju społecznogospodarczego.
Z przeprowadzonej analizy wyłania się dość spójny obraz zróżnicowań regionalnych.
Dominującymi ośrodkami w Polsce Zachodniej są dwaj liderzy: Wrocław oraz Poznań. Na
pytanie, który z tych ośrodków zajmuje czołową pozycję, trudno dać jednoznaczną
odpowiedź. Rozstrzygnięcie jest remisowe, przy czym w 2003 roku był to remis ze
wskazaniem na Poznań, a w 2009 roku na Wrocław. Za dwójką liderów sytuuje się w
pewnym oddaleniu Szczecin, a dalej pozostałe miasta wojewódzkie.
Ośrodki regionalne stymulują rozwój swojego otoczenia. Obszar złożony ze środkowej i
południowej części województwa wielkopolskiego i północnej części województwa
dolnośląskiego uważać można za „rdzeń” Polski Zachodniej. Obok rdzenia, drugim
ośrodkiem wzrostu jest aglomeracja szczecińska wraz z pasem nadmorskim.
Pozostałe obszary tworzą „strefę przejściową” oraz „peryferie”. Do strefy przejściowej
zaliczyć można wschodnią część województwa wielkopolskiego, północną część
województwa opolskiego oraz województwo lubuskie. Peryferie natomiast tworzy
wewnętrzna część województwa zachodniopomorskiego oraz południowy pas graniczny w
województwie dolnośląskim i opolskim.
Wyniki badania wskazują, że nadmiernym uproszczeniem jest dzielenie województw na
bardziej i mniej rozwinięte, gdyż w obrębie poszczególnych województw występują znaczne
różnice w poziomie rozwoju. Szczególnie duże są one w województwie zachodniopomorskim
oraz dolnośląskim.
Analiza kierunków rozwoju w latach 2003-2009 (w przypadku miast powiatowych) oraz
2005-2009 (w przypadku powiatów) skłania do wniosku, że istniejące zróżnicowania
regionalne utrwalają się lub nawet wzmacniają. Przewaga największych ośrodków utrwala się
w szczególności poprzez bardziej zróżnicowaną ofertę na rynku pracy (usługi wyższego
rzędu), większą aktywność budowlaną (nowe mieszkania), wyższe wpływy z podatków, a
także poprzez wyższe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Miasta ze strefy przejściowej mają nad największymi ośrodkami przewagę w postaci
młodszej struktury wieku. Jednakże w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej mniejszych miast
liczyć się należy z przepływami migracyjnymi w kierunku ośrodków regionalnych, lub,
prawdopodobnie nawet w większej skali, zagranicy. Znaczącym wydarzeniem w tym
kontekście jest otwarcie rynku pracy w Niemczech w maju 2011 roku.
Gdyby podjąć się próby wyróżnienia obszaru najbardziej „problemowego” w Polsce
Zachodniej, można by wskazać na obszar południowego pasa granicznego. Obszar ten we
wszystkich w zasadzie rozpatrywanych kategoriach, włączając obciążenie demograficzne,
zarysowuje się niekorzystnie na tle pozostałych regionów. Przy ewentualnym formułowaniu
założeń do strategii rozwoju na obszar ten należałoby zwrócić szczególną uwagę.
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5. Załącznik kartograficzny
Mapy w załączniku uszeregowane są według kolejności tematów pojawiających się w tekście.

Ryc. 14. Liczba ludności miast powiatowych w Polsce Zachodniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 15. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 16. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym (18-64M/59K)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 17. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 18. Procentowy udział kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 19. Wskaźnik dojazdów do pracy (2006)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 20. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 21. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych w latach 2003-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 22. Odsetek podmiotów gospodarczych w sektorze przemysłowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 23. Struktura zatrudnienia w usługach podstawowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 24. Handel wielkopowierzchniowy - liczba sklepów według typu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 25. Liczba mieszkań oddanych do użytku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 26. Dochody budżetów miast, w tym dochody własne, per capita

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

46

Ryc. 27. Dochody budżetowe z tytułu podatków

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 28. Fundusze Unii Europejskiej pozyskane przez miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 29. Analiza spójności - liczba pracujących na 100 mieszkańców (2005)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 30. Analiza spójności - liczba pracujących na 100 mieszkańców (2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 31. Analiza spójności - liczba nowo zarejestrowanych podmiotów (2005)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 32. Analiza spójności - liczba nowo zarejestrowanych podmiotów (2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ryc. 33. Syntetyczny wskaźnik spójności dla powiatów (2005)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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