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Streszczenie

Celem raportu jest okreƑlenie róǏnic w atrakcyjnoƑci

dolnoƑlČskie. Grupħ regionów o ponadprzeciħtnej

inwestycyjnej województw i podregionów. Atrak-

atrakcyjnoƑci tworzČ województwa: wielkopolskie,

cyjnoƑđ inwestycyjna jest rozumiana jako zdolnoƑđ

maųopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i ųódz-

skųonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kom-

kie. Wszystkie wymienione regiony zajmujČ wysokie

binacji korzyƑci lokalizacji moǏliwych do osiČgniħcia

lub przeciħtne pozycje w wiħkszoƑci aspektów atrak-

w trakcie prowadzenia dziaųalnoƑci gospodarczej.

cyjnoƑci inwestycyjnej. KonĮguracja tych atutów jest

Obszary oferujČce optymalnČ kombinacjħ czynników

jednak doƑđ zróǏnicowana, co odzwierciedlajČ szcze-

lokalizacji stwarzajČ zarazem najlepsze warunki dla

góųowe zestawienia.

funkcjonowania przedsiħbiorstw, czym przyciČgajČ

W klasie regionów o niskiej atrakcyjnoƑci znalazųo siħ

inwestorów.

piħđ województw – podkarpackie, lubelskie, warmiŷ-

Raport zawiera wyniki analizy atrakcyjnoƑci inwesty-

sko-mazurskie, Ƒwiħtokrzyskie i podlaskie. Ich pozycja

cyjnej województw oraz podregionów. W przypad-

jest przede wszystkim konsekwencjČ dųugofalowych

ku województw dokonano ogólnej charakterystyki
atrakcyjnoƑci inwestycyjnej, skupiajČc siħ na czynnikach uniwersalnych – istotnych niemal dla kaǏdego
rodzaju inwestycji. Charakterystyka podregionów
odnosi siħ do trzech kategorii inwestycji: dziaųalnoƑci przemysųowej, usųugowej i zaawansowanej
technologicznie.

procesów spoųeczno-gospodarczych – w znacznej
mierze tych samych, które uksztaųtowaųy atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ liderów – przebiegajČcych jednak
wyraǍnie mniej intensywnie. Niska intensywnoƑđ
urbanizacji i uprzemysųowienia w okresie, w którym
procesy te dokonaųy gųħbokich przeksztaųceŷ w wielu regionach europejskich i niektórych polskich, nie
pozwoliųa na wyksztaųcenie siħ odpowiedniej „masy

AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna ma wielowymiarowy cha-

krytycznej” (korzyƑci skali i aglomeracji) w zakresie

rakter. Aby go moǏliwie dokųadnie odzwierciedliđ,

najistotniejszych zasobów dla duǏych inwestorów.

przeanalizowano kilkadziesiČt zmiennych, bħdČcych

Ponadto, mimo postħpów w rozbudowie i moderni-

podstawČ dla oceny przestrzennego zróǏnicowania

zacji infrastruktury o znaczeniu krajowym, obszary te

poszczególnych korzyƑci (czynników) lokalizacji ta-

nadal cechujČ siħ niskČ dostħpnoƑciČ transportowČ.

kich jak: dostħpnoƑđ transportowa, koszty pracy,

BiorČc pod uwagħ fakt, Ǐe oddane w ostatnich latach

wielkoƑđ i jakoƑđ zasobów pracy, chųonnoƑđ rynku

inwestycje infrastrukturalne istotnie poprawiųy do-

zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i

stħpnoƑđ do regionów zachodniej i centralnej Polski,

spoųecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom

róǏnica ta jest szczególnie duǏa. Oddanie do uǏytku

bezpieczeŷstwa powszechnego. W zaleǏnoƑci od

planowanych inwestycji infrastrukturalnych w cen-

rodzaju dziaųalnoƑci gospodarczej nadano im róǏne

tralnej i wschodniej Polsce pozwoli jednak na istotnČ

wagi.

poprawħ dostħpnoƑci do omawianej grupy regonów.

WƑród województw liderem atrakcyjnoƑci inwesty-

Niska atrakcyjnoƑđ inwestycyjna piħciu województw

cyjnej nadal pozostaje ƑlČskie. Wysoka atrakcyjnoƑđ

nie oznacza, Ǐe nie majČ one szans na przyciČgniħ-

inwestycyjna cechuje województwo mazowieckie i

cie duǏych inwestorów – szanse te sČ, ale mniejsze

5

niǏ w innych województwach. MoǏna je zwiħkszyđ,

siħ obszar uksztaųtowany wokóų Górnego _lČska i za-

wzmacniajČc atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ dla dziaųal-

chodniej Maųopolski. WyróǏnia siħ on dųugimi trady-

noƑci bazujČcych na unikatowych zasobach i atutach

cjami przemysųowymi, a co za tym idzie dobrze roz-

tych regionów – siųČ rzeczy nie ujħtych w analizie po-

winiħtym sektorem przedsiħbiorstw produkcyjnych,

równawczej – i poszukujČc inwestorów niekoniecznie

specjalistycznym rykiem pracy oraz wzglħdnie dobrČ,

duǏych, ale mogČcych efektywnie wykorzystađ po-

dziħki autostradzie A4, dostħpnoƑciČ transportowČ.

siadane atuty.

Poza omawianym obszarem znajduje siħ jedynie piħđ

W stosunku do 2011 r. nie odnotowano istotnych

podregionów: ųódzki, wrocųawski, poznaŷski, bydgo-

przeksztaųceŷ w zróǏnicowaniu atrakcyjnoƑci in-

sko-toruŷski oraz szczeciŷski. To takǏe obszary sto-

westycyjnej. Ograniczaųy siħ one do zmian pozy-

sunkowo silnie zindustrializowane oraz cechujČce siħ

cji województw w obrħbie grup regionów silnych,

dobrČ dostħpnoƑciČ transportowČ.

przeciħtnych i sųabych – ich zakres byų nieznaczny.
OdnoszČc siħ do wybranych czynników atrakcyjnoƑci
stwierdzono doƑđ istotnČ zmianħ w zakresie dostħpnoƑci transportowej. Oddanie do uǏytku brakujČcych
odcinków autostrady A2 relacji _wiecko – Warszawa istotnie poprawiųo dostħpnoƑđ do województw:
lubuskiego, wielkopolskiego, ųódzkiego, mazowieckiego. Tym samym województwa, przez które przebiega autostrada A4 (dolnoƑlČskie, opolskie, ƑlČskie,
maųopolskie) utraciųy czħƑđ dotychczasowej, niemal
monopolistycznej przewagi w zakresie dostħpnoƑci

NajwyǏszym poziomem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej
dla dziaųalnoƑci usųugowej cechujČ siħ gųównie podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich oƑrodkami
sČ najwiħksze polskie miasta. DysponujČ one przede
wszystkim duǏymi zasobami pracowników o wysokich a zarazem róǏnie proĮlowanych kompetencjach
oraz duǏymi i chųonnymi rynkami zbytu. Poza tym
najwiħksze miasta oferujČ bardzo dobrČ dostħpnoƑđ
komunikacyjnČ i dobrze rozwiniħtČ infrastrukturħ
gospodarczČ.

do infrastruktury umoǏliwiajČcej szybkie dotarcie do

Grupħ podregionów o najwyǏszym poziomie atrakcyj-

systemu autostrad Europy Zachodniej. Mniej spekta-

noƑci inwestycyjnej dla dziaųalnoƑci zaawansowanej

kularne, aczkolwiek doƑđ istotne zmiany zaszųy takǏe

technologicznie równieǏ zdominowaųy podregiony

w zakresie aktywnoƑci wobec inwestorów. Dotych-

o charakterze metropolitalnym. To tam koncentruje

czasowi liderzy (mazowieckie, dolnoƑlČskie, wielko-

siħ infrastruktura oraz kadra badawczo-rozwojowa.

polskie) utracili niewielkČ czħƑđ przewagi w tym za-

Zasoby rynku pracy obejmujČ specjalistów wyksztaų-

kresie na rzecz województw o przeciħtnej, a nawet

conych zarówno w lokalnych oƑrodkach akademic-

niskiej aktywnoƑci. NiewielkČ poprawħ odnotowano

kich, jak i zachħconych do migracji poprzez dobre

w czħƑci województw wschodniej Polski (podkarpac-

warunki Ǐycia, w tym rozwiniħte otoczenie kultu-

kie, warmiŷsko-mazurskie), a wyraǍnČ w wojewódz-

rowe. OƑrodki te cechujČ siħ jednoczeƑnie najlepiej

twie lubelskim.

rozwiniħtČ infrastrukturČ teleinformatycznČ oraz re-

WƑród podregionów o najwyǏszej atrakcyjnoƑci in-

latywnie wysokČ dostħpnoƑciČ w zakresie transportu

westycyjnej dla dziaųalnoƑci przemysųowej znalazų

pasaǏerskiego.
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1. Wstħp

Instytut Badaŷ nad GospodarkČ RynkowČ (IBnGR)

inwestorów zagranicznych. AnalizujČc wyniki naleǏy

po raz ósmy z rzħdu dokonaų analizy przestrzennego

mieđ na uwadze fakt, Ǐe stanowiČ one pewien rodzaj

zróǏnicowania atrakcyjnoƑci inwestycyjnej Polski dla

„Ƒredniej” wyciČgniħtej z atrakcyjnoƑci oƑrodka re-

inwestorów zagranicznych. Jej efektem jest kolejna

gionalnego i obszarów peryferyjnych województw.

odsųona raportu pt. „AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna wo-

Jest to waǏne, gdyǏ doƑđ czħsto atrakcyjnoƑđ inwe-

jewództw i podregionów Polski”.

stycyjna regionu utoǏsamiana jest z atrakcyjnoƑciČ

W obecnej edycji podtrzymano zasadħ, w myƑl której nadrzħdnym celem raportu jest jak najwierniejsze
oddanie przestrzennego zróǏnicowania stanu atrakcyjnoƑci inwestycyjnej w danym przekroju czasowym.

miasta wojewódzkiego, co jest nieuprawnionym
uproszczeniem. Uwaga ta jest szczególnie istotna w
wypadku analizy wyników odnoszČcych siħ do jednostek o szczególnie duǏej powierzchni.

Jej utrzymanie wymaga czasem dokonania pewnych

Aby przybliǏyđ zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci inwesty-

modyĮkacji metod badawczych, dotyczČcych przede

cyjnej wewnČtrz województw przeprowadzono ana-

wszystkim doboru wskaǍników i ich wag, w zaleǏnoƑci

lizħ na poziomie podregionów. Uzyskany obraz, chođ

od ewolucji preferencji inwestorów i zmian spoųecz-

powstaųy z wykorzystania mniejszej liczby kryteriów,

no-gospodarczych zachodzČcych w województwach.

o wiele lepiej odzwierciedla strukturħ funkcjonalno-

JednoczeƑnie, w celu zachowania porównywalnoƑci

-przestrzennČ kraju, a co za tym idzie – bardziej pre-

wyników kolejnych raportów, przyjħto zaųoǏenie, Ǐe

cyzyjnie oddaje terytorialne zróǏnicowanie atrakcyj-

modyĮkacje metod badawczych powinny byđ ogra-

noƑci inwestycyjnej kraju.

niczone do takiego stopnia, który umoǏliwia analizħ

DoƑwiadczenie wynikajČce z wczeƑniejszych edycji

zmian wartoƑci syntetycznych wskaǍników atrakcyj-

raportu wskazuje, Ǐe jego wyniki czħsto interpreto-

noƑci inwestycyjnej w poszczególnych latach.

wane sČ w kategoriach sukcesu czy poraǏki polityki

Podobnie jak w raportach z lat 2005–2011, dokonano
syntetycznej oceny atrakcyjnoƑci inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjnoƑci podregionów w
trzech kategoriach:

regionalnej lub lokalnej. NaleǏy zauwaǏyđ, Ǐe polityka inwestycyjna, której podstawowym zadaniem
jest podnoszenie atrakcyjnoƑci inwestycyjnej, jest
fragmentem szerszej polityki rozwoju regionalnego
lub lokalnego. Optyka inwestora, jakČ przyjħto w ra-

• dziaųalnoƑci przemysųowej,

porcie, nie jest jedynym i najwaǏniejszym aspektem

• dziaųalnoƑci usųugowej,

strategii rozwoju regionów i miast. Kreowanie atrak-

• dziaųalnoƑci zaawansowanej technologicznie.

cyjnoƑci inwestycyjnej nie jest wiħc celem samym
w sobie (chođ akurat do tego zagadnienia ogranicza

Dziħki przyjħciu opisanych powyǏej zaųoǏeŷ oraz

siħ niniejszy raport) ale stanowi narzħdzie urzeczy-

wypracowanej metodyce badawczej moǏliwe jest

wistnienia wizji rozwoju i w tym kontekƑcie powin-

Ƒledzenie zmian w przestrzennym zróǏnicowaniu

no byđ oceniane. NaleǏy takǏe zaznaczyđ, Ǐe polityka

atrakcyjnoƑci inwestycyjnej polskich województw dla

inwestycyjna nie jest w stanie wprost ksztaųtowađ
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wszystkich czynników lokalizacji, których poziom

macyjno-promocyjnČ stojČ takǏe samorzČdy lokalne,

czħsto jest efektem dųugofalowych i zųoǏonych pro-

przedsiħbiorstwa i osoby Įzyczne, czy wyspecjalizo-

cesów spoųeczno-gospodarczych. Z powyǏszych

wane instytucje (np. specjalne strefy ekonomiczne,

wzglħdów raport, w szczególnoƑci w odniesieniu do

agencje rozwoju regionalnego i lokalnego).

województw, nie moǏe byđ traktowany wprost jako

Niniejszy raport jest efektem projektu badawcze-

recenzja dziaųaŷ poszczególnych samorzČdów wo-

go realizowanego corocznie przez zespóų Instytutu

jewódzkich, w zakresie realizacji strategii rozwoju.

Badaŷ nad GospodarkČ RynkowČ we wspóųpracy z

Nawet kategoria aktywnoƑci wobec inwestorów nie

FundacjČ Konrada Adenauera w Polsce. Prace nad ni-

dotyczy jedynie samorzČdów wojewódzkich. Za duǏČ

niejszČ edycjČ raportu zostaųy doĮnansowane przez

liczba ofert inwestycyjnych oraz aktywnoƑciČ infor-

Grupħ LOTOS S.A.
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2. Cel, zakres i metody badaŷ

2.1. Cel raportu
Celem raportu jest:

ųeczno-gospodarczego. ZnajomoƑđ mocnych i sųabych
stron wųasnego regionu, jak i potencjalnych konkurentów uųatwia efektywne kreowanie przewag w za-

• identyĮkacja terytorialnych róǏnic w poziomie

kresie atrakcyjnoƑci inwestycyjnej. JednoczeƑnie na-

atrakcyjnoƑci inwestycyjnej oraz gradacja wo-

leǏy zaznaczyđ, Ǐe interesy potencjalnego inwestora

jewództw i podregionów pod tym wzglħdem,

nie sČ jedynymi, które powinny byđ brane pod uwagħ

• wskazanie mocnych i sųabych stron po-

w strategiach rozwoju. StČd wnioski wypųywajČce z

szczególnych jednostek w zakresie czyn-

raportu sČ waǏne dla ksztaųtowania polityki rozwoju

ników atrakcyjnoƑci inwestycyjnej,

regionalnego czy lokalnego ale nie sČ z nimi toǏsame.

• analiza zmian atrakcyjnoƑci inwestycyj-

RóǏnorodnoƑđ i specyĮka dziaųalnoƑci gospodarczej

nej województw i podregionów.

ksztaųtuje odmienne preferencje lokalizacyjne. Nie
moǏna zatem mówiđ o absolutnej atrakcyjnoƑci inwe-

2.2. Zakres badaŷ
Merytoryczny zakres raportu wyznacza pojħcie
atrakcyjnoƑci inwestycyjnej. Jest ona rozumiana,

stycyjnej obszarów. W zwiČzku z tym jej ocena przeprowadzona zostaųa dwutorowo:
• w odniesieniu do podregionów w aspekcie

jako zdolnoƑđ skųonienia do inwestycji, poprzez ofe-

czynników lokalizacji dla trzech najistotniejszych,

rowanie kombinacji korzyƑci lokalizacji moǏliwych

z punktu widzenia inwestorów zagranicznych,

do osiČgniħcia w trakcie prowadzenia dziaųalnoƑci

rodzajów dziaųalnoƑci gospodarczej – przemysųo-

gospodarczej. WynikajČ one ze specyĮcznych cech

wej, usųugowej i zaawansowanej technologicznie,

obszaru, w którym rozwijana jest dziaųalnoƑđ gospo-

• w odniesieniu do województw w aspek-

darcza. KorzyƑci te okreƑlane sČ mianem czynników

cie uniwersalnych czynników lokalizacji.

lokalizacji. O atrakcyjnoƑci inwestycyjnej danego obszaru decyduje zatem zestaw czynników lokalizacji.
Obszary oferujČce optymalnČ kombinacjħ czynników
lokalizacji sČ atrakcyjne inwestycyjnie, gdyǏ pozwala-

Zakres merytoryczny opracowania uwarunkowany
jest:
• koniecznoƑciČ zastosowania szerokiego spek-

jČ na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia inwestycji

trum wskaǍników opisujČcych moǏliwie do-

i osiČgniħcie wyǏszej stopy zwrotu kapitaųu poprzez

kųadnie poszczególne czynniki lokalizacji,

redukcjħ nakųadów inwestycyjnych, bieǏČcych kosz-

• koniecznoƑciČ doboru róǏnych wag poszczegól-

tów funkcjonowania przedsiħbiorstwa, a takǏe na

nych czynników lokalizacji, podkreƑlajČc ich róǏne

zwiħkszenie przychodów.

znaczenie dla lokalizacji odmiennych inwestycji.

W raporcie przyjħto zatem optykħ inwestora, co nie

BiorČc pod uwagħ wymienione uwarunkowania,

oznacza, Ǐe wnioski z niego wypųywajČce nie sČ istot-

przeanalizowano kilkadziesiČt zmiennych, bħdČcych

ne dla aktorów regionalnego i lokalnego Ǐycia spo-

podstawČ dla oceny przestrzennego zróǏnicowania
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poszczególnych korzyƑci (czynników) lokalizacji ta-

spoųecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom

kich jak: dostħpnoƑđ transportowa, koszty pracy,

bezpieczeŷstwa powszechnego. W zaleǏnoƑci od

wielkoƑđ i jakoƑđ zasobów pracy, chųonnoƑđ rynku

rodzaju dziaųalnoƑci gospodarczej nadano im róǏne

zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i

wagi.

Tabela 2. Czynniki i ich znaczenie dla atrakcyjnoƑci inwestycyjnej podregionów i województw

Podregiony
Przemysų

Usųugi

Czynniki

Zaawansowane
technologie

Województwa

Wagi (w proc.)

DostħpnoƑđ transportowa

20

10

Koszty pracy

15

15

WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

40

25

30

20

10

15

10

10

10

10

5

ChųonnoƑđ rynku zbytu
Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej

15

Poziom rozwoju infrastruktury spoųecznej

20

Poziom rozwoju gospodarczego

2

5

5

Stopieŷ ochrony i stan
Ƒrodowiska przyrodniczego

5

7

7

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

3

8

8

AktywnoƑđ regionów
wobec inwestorów
BČcznie

25

5
20

100

100

100

ródųo: Opracowanie IBnGR

Przestrzenny zakres raportu obejmuje Polskħ w podziale na:
• 16 województw,
• 54 podregiony (formalnie jest ich 66, ale dla potrzeb raportu podregiony-duǏe miasta, takie jak: Katowice, Kraków, BódǍ, Poznaŷ, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocųaw poųČczono z jednostkami otaczajČcymi, funkcjonalnie powiČzanymi z tymi miastami).
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20

100

Zakres czasowy wyznacza dostħpnoƑđ moǏliwie najnowszych danych. Z uwagi na róǏnČ, w zaleǏnoƑci od
rodzaju danych, inercjħ, z jakČ sČ publikowane, w raporcie wykorzystano dane z lat:
• 2009 – w odniesieniu do wielkoƑci i struktury wartoƑci dodanej1 oraz liczby pracujČcych w sektorze badawczo-rozwojowym2,
• 2010 – dla nakųadów inwestycyjnych,
• 2011 – dla wiħkszoƑci wskaǍników pochodzČcych z systemu statystyki publicznej,

cjalnymi strefami ekonomicznymi,
• informacji z Wydziaųów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) Ambasad RP w
krajach o najwiħkszym udziale w inwestycjach zagranicznych w Polsce.
Zasadnicza metoda oceny atrakcyjnoƑci inwestycyjnej pozostaųa niezmieniona. Wykorzystano procedurħ klasyĮkacji pseudojednocechowej. Jej zastosowanie powoduje, Ǐe ocena atrakcyjnoƑci ma charakter
wzglħdny. Punktem odniesienia jest wartoƑđ Ƒrednia
dla zbioru województw lub podregionów.

• 2012 – gųównie w przypadku dostħpnoƑci
transportowej, aktywnoƑci wobec inwestorów, bezrobocia, wolnych terenów w
specjalnych strefach ekonomicznych.

W niniejszej edycji raportu dokonano jedynie minimalnych, technicznych modyĮkacji zestawu wskaǍników. Wypracowana w toku wczeƑniejszych badaŷ
metoda badawcza wykorzystuje dostħpne obecnie
Ǎródųa danych. W tym wzglħdzie nie pojawiųy siħ
nowe moǏliwoƑci.

2.3. Dane Ǎródųowe i metody badaŷ
W raporcie wykorzystano dane iloƑciowe pochodzČce gųównie z systemu statystyki publicznej uzupeųnione o dane i informacje pochodzČce z innych Ǎródeų.Przede wszystkim korzystano z:
• Banku Danych Regionalnych GUS,
• danych Paŷstwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

Mimo staraŷ autorów, niniejsze opracowanie nie
wyczerpuje wszystkich istotnych aspektów atrakcyjnoƑci inwestycyjnej. Wynika to z niedostħpnoƑci niektórych danych iloƑciowych lub trudnoƑci w kwantyĮkacji i fragmentarycznym charakterze danych
jakoƑciowych. Uzyskane wyniki interpretowađ moǏna
zatem jedynie uwzglħdniajČc zakres i specyĮkħ wykorzystanych w analizie danych.

• danych z podmiotów zarzČdzajČcych spe-

1

Dane o wielkoƑci PKB w ukųadzie województw i podregionów
w 2010 r. opublikowano w formie notatki informacyjnej
30.11. 2012. Do tego momentu nie zostaųy opublikowane
dane o wielkoƑci i strukturze wartoƑci dodanej bruƩo.

2

Dane odnoszČce siħ do stanu z 2010 r. zostaųy opublikowane,
jednak nie obejmujČ one dwóch województw, w przypadku
których publikacja naruszaųby tajemnicħ statystycznČ. Z tego
powodu niepeųnego zestawienia danych nie wykorzystano.

13

3. Czynniki atrakcyjnoƑci inwestycyjnej
wഩujħciu regionalnym

3.1. DostħpnoƑđ transportowa
Rola dostħpnoƑci transportowej w ksztaųtowaniu
atrakcyjnoƑci wiČǏe siħ z:
• umoǏliwieniem i obniǏeniem kosz-

W zaleǏnoƑci od rodzaju dziaųalnoƑci gospodarczej
poszczególne elementy dostħpnoƑci komunikacyjnej majČ inne znaczenie. Na przykųad dla dziaųalnoƑci
przemysųowej zasadnicze znaczenie ma dostħpnoƑđ
transportem drogowym, a takǏe poziom rozwoju

tów dostaw surowców i komponen-

sektora transportu i logistyki, podczas gdy w przy-

tów niezbħdnych do produkcji,

padku dziaųalnoƑci zaawansowanej technologicznie

• umoǏliwieniem i obniǏeniem kosztów dostar-

duǏe znaczenie ma obecnoƑđ portu lotniczego.

czenia produktów Įnalnych do odbiorców,
• zapewnieniem warunków transportu pa-

3.2. Zasoby pracy

saǏerskiego umoǏliwiajČcego bezpoƑred-

Zasoby pracy ksztaųtujČ atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ,

nie spotkania z dostawcami, wspóųpra-

umoǏliwiajČc:

cownikami, klientami, doradcami.

• zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników,

Ocena dostħpnoƑci transportowej wymaga przyjħcia
punktu odniesienia, wzglħdem którego jest ona okreƑlana. Dla potrzeb oceny atrakcyjnoƑci inwestycyjnej
przyjħto nastħpujČce odniesienia:

• zatrudnienie pracowników o poǏČdanych umiejħtnoƑciach zawodowych i doƑwiadczeniu,
• zatrudnienie pracowników speųniajČcych oczekiwania pracodawców w zakre-

• poųoǏenie wzglħdem granicy zachodniej,

sie cech osobistych (sumiennoƑđ, odpo-

• poųoǏenie województw, jak i podre-

wiedzialnoƑđ, uczciwoƑđ, inicjatywa),

gionów wzglħdem Warszawy,
• poųoǏenie podregionów wzglħdem oƑrodków regionalnych,
• poųoǏenie wzglħdem miħdzynarodowych
portów lotniczych (podregiony) z uwzglħdnieniem ich rangi (województwa),
• poųoǏenie wzglħdem duǏych portów

• ponoszenie kosztów pracy gwarantujČcych rentownoƑđ inwestycji.
OceniajČc zasoby pracy województw i podregionów
pod uwagħ wziħto nastħpujČce czynniki:
• liczba pracujČcych,
• liczba bezrobotnych,
• liczba wolnych miejsc pracy,

morskich (Szczecin, Trójmiasto).
• napųyw absolwentów szkóų Ƒrednich i wyǏszych,
PrzyjmujČc wymienione kryteria, wziħto pod uwagħ
strukturħ kierunkowČ polskiego handlu zagranicz-

• wysokoƑđ wynagrodzeŷ.

nego, rolħ stolicy kraju i miast wojewódzkich, jako

Analiza wyǏej wymienionych aspektów pozwoliųa za-

oƑrodków gospodarczych, rynków zbytu i wħzųów

równo na iloƑciowČ, jak i jakoƑciowČ ocenħ zasobów

komunikacyjnych.

pracy. W zaleǏnoƑci od rodzaju dziaųalnoƑci gospo-
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darczej, potencjalni inwestorzy poszukujČ odmien-

procesu realizacji inwestycji, jak i jej dalszego funk-

nych cech zasobów pracy. W przypadku dziaųalnoƑci

cjonowania. W analizie atrakcyjnoƑci inwestycyjnej

produkcyjnej poszukiwani sČ przede wszystkim ab-

uwzglħdniono takie elementy infrastruktury jak:

solwenci zasadniczych szkóų zawodowych, podczas
gdy dziaųalnoƑđ usųugowa w wiħkszym stopniu opie-

• għstoƑđ instytucji otoczenia biznesu,

ra siħ na pracy osób z wyksztaųceniem Ƒrednim lub

• obecnoƑđ oƑrodków naukowo-badawczych,

wyǏszym.

• liczba imprez targowo-wystawienniczych,

3.3. ChųonnoƑđ rynku

• funkcjonowanie specjalnych

ChųonnoƑđ rynku ksztaųtuje atrakcyjnoƑđ inwesty-

stref ekonomicznych.

cyjnČ, wyznaczajČc moǏliwoƑci sprzedaǏy przez

Poszczególne elementy odgrywajČ róǏne role w lo-

potencjalnego inwestora dóbr i usųug na rynku re-

kalizacji analizowanych rodzajów dziaųalnoƑci gospo-

gionalnym. Im jest ona wiħksza, tym moǏliwe do osiČ-

darczej. W przypadku dziaųalnoƑci produkcyjnej istot-

gniħcia korzyƑci skali rosnČ, dziħki czemu poniesione

na jest obecnoƑđ wolnych terenów inwestycyjnych

nakųady inwestycyjne szybciej zostanČ zwrócone.

w specjalnych strefach ekonomicznych. Z kolei dzia-

Wysoka chųonnoƑđ rynku regionalnego pozwala rów-

ųalnoƑđ zaawansowana technologicznie lokalizowa-

nieǏ ograniczyđ koszt Įnalny dobra poprzez redukcjħ

na jest z reguųy w regionach, w których funkcjonujČ

kosztów transportu.

oƑrodki naukowo-badawcze.

Dla potrzeb oceny atrakcyjnoƑci inwestycyjnej okreƑlono nastħpujČce elementy chųonnoƑci rynku:

3.5. Infrastruktura spoųeczna

• wielkoƑđ rynku zbytu,

Infrastruktura spoųeczna w poƑredni sposób wpųywa

• zamoǏnoƑđ gospodarstw domowych,
• wydatki inwestycyjne przedsiħbiorstw.
W zaleǏnoƑci od rodzaju dziaųalnoƑci gospodarczej
chųonnoƑđ rynku regionalnego ma odmienne znaczenie. Rola tego czynnika jest z reguųy mniejsza w
przypadku dziaųalnoƑci przemysųowej, której produkty dystrybuowane sČ na wielu rynkach. Natomiast w
przypadku usųug, których sprzedaǏ odbywa siħ gųównie na rynkach lokalnych i wymaga bezpoƑredniego
kontaktu z klientem, chųonnoƑđ regionalnego rynku
zbytu ma duǏe znaczenie.

na poziom atrakcyjnoƑci inwestycyjnej poprzez:
• ksztaųtowanie korzystnych, przyciagajČcych imigrantów warunków Ǐycia, co umacnia wielkoƑđ i jakoƑđ zasobów pracy,
• tworzenie klimatu otwartoƑci w wymianie poglČdów, sprzyjajČcego kreatywnoƑci i innowacjom,
• uųatwienie organizacji szkoleŷ, konferencji, spotkaŷ z klientami.
AnalizujČc atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ pod uwagħ
wziħto takie elementy infrastruktury spoųecznej jak:
• liczba i aktywnoƑđ instytucji kultury ta-

3.4. Infrastruktura gospodarcza
Wpųyw infrastruktury gospodarczej na poziom atrakcyjnoƑci inwestycyjnej wiČǏe siħ z usprawnieniem
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kich jak: teatry, kina, domy kultury,
• nasycenie infrastrukturČ hotelowČ i gastronomicznČ.

Infrastruktura spoųeczna ma istotne znaczenie dla

w skrajnych przypadkach z przyspieszonym

lokalizacji dziaųalnoƑci usųugowej, a w szczególnoƑci

zuǏyciem majČtku trwaųego (np. korozja),

zaawansowanej technologicznie, gdyǏ ta w najwiħkszym stopniu jest zaleǏna od dostħpnoƑci wysokiej
jakoƑci kapitaųu ludzkiego i klimatu spoųecznego

• wysoki poziom zanieczyszczenia obniǏa
równieǏ poziom Ǐycia, co negatywnie wpųywa na wielkoƑđ i jakoƑđ zasobów pracy.

sprzyjajČcego innowacjom.
Dla potrzeb oceny atrakcyjnoƑci inwestycyjnej pod

3.6. Poziom rozwoju gospodarczego

uwagħ wziħto takie aspekty stanu Ƒrodowiska jak:

Wpųyw poziomu rozwoju i struktury gospodarki na

• wielkoƑđ obszarów prawnie chronionych,

atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ wiČǏe siħ przede wszyst-

• poziom emisji zanieczyszczeŷ do atmosfery,

kim z wystħpowaniem Ƒrodowiska gospodarczego
na odpowiadajČcym inwestorowi poziomie rozwoju
technicznego, umoǏliwiajČcym nawiČzanie koopera-

• wielkoƑđ emisji zanieczyszczeŷ do wód
powierzchniowych i podziemnych.

cji w zakresie niezbħdnych usųug i dostaw, zapewnia-

Stan Ƒrodowiska przyrodniczego odmiennie wpųywa

jČcych optymalne funkcjonowanie inwestycji.

na lokalizacjħ poszczególnych rodzajów dziaųalnoƑci

AnalizujČc poziom rozwoju gospodarczego pod kČtem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej pod uwagħ wziħto:

gospodarczej. W przypadku przemysųu wystħpowanie obszarów chronionych istotnie zawħǏa moǏliwoƑci
lokalizacji inwestycji. Z kolei dobry stan Ƒrodowiska

• wydajnoƑđ pracy,

przyrodniczego sprzyja z reguųy lokalizacji inwestycji

• udziaų dziaųalnoƑci pozarolni-

usųugowych czy zaawansowanych technologicznie.

czych w strukturze gospodarki,
• obecnoƑđ spóųek z udziaųem kapitaųu zagranicznego.

3.8. Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego
Wpųyw poziomu bezpieczeŷstwa powszechnego

3.7. Stan Ƒrodowiska
Stan Ƒrodowiska ma dwojaki wpųyw na ksztaųtowanie
atrakcyjnoƑci inwestycyjnej:
• istnienie obszarów o wysokich walo-

na atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ jedynie w niewielkim stopniu przekųada siħ na wyniki Įnansowe planowanej inwestycji. Niski poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego wiČǏe siħ ze zwiħkszonymi wydatkami na ochronħ majČtku i pracowników. Rola tego

rach Ƒrodowiska przyrodniczego, objħ-

czynnika w kreowaniu atrakcyjnoƑci inwestycyjnej

tych prawnČ ochronČ znacznie ograni-

w wiħkszym stopniu wiČǏe siħ z poczuciem bezpie-

cza moǏliwoƑci lokalizacji inwestycji,

czeŷstwa osobistego i odpowiedzialnoƑciČ za najbliǏ-

• znaczny poziom zanieczyszczenia Ƒrodowiska
tworzy wymierne Įnansowo straty w dziaųalnoƑci przedsiħbiorstw zwiČzane z: kosztami
wprowadzenia systemów utylizacji zanieczyszczeŷ, podwyǏszonČ absencjČ chorobowČ, a

szych wspóųpracowników lub waǏnych kontrahentów
inwestora. Poza tym, niski poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego:
• moǏe powodowađ zmniejszenie wielkoƑci i obniǏenie jakoƑci zasobów pracy w wyniku migracji
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spowodowanej pogorszeniem siħ warunków

szerokiego spektrum dziaųaŷ markeƟngowych pro-

Ǐycia w zakresie poczucia bezpieczeŷstwa,

wadzonych przez regiony. SamorzČdy lokalne i regio-

• Ƒwiadczy o wystħpowaniu deĮcytów kapitaųu

nalne stosujČ w tym wzglħdzie bardzo róǏne strategie

spoųecznego; niski poziom kapitaųu spoųecz-

i narzħdzia – trudno zatem znaleǍđ aspekty umoǏli-

nego utrudniađ zaƑ moǏe sam proces realiza-

wiajČce porównanie. MajČc na wzglħdzie te zastrze-

cji inwestycji i jej dalsze funkcjonowanie,

Ǐenia, pod uwagħ wziħto takie aspekty aktywnoƑci

• jest sygnaųem wystħpowania patologii spoųecznych lub sųaboƑci systemu wųadzy.

województw jak:
• liczba ofert inwestycyjnych w bazie PAIiZ,

Dla potrzeb oceny atrakcyjnoƑci inwestycyjnej prze-

• dziaųalnoƑđ informacyjno-promocyjnČ wobec

analizowano takie aspekty bezpieczeŷstwa po-

inwestorów z kraju pochodzenia kapitaųu,

wszechnego jak:

realizowanČ przy pomocy stosownego wspar-

• poziom i strukturħ przestħpczoƑci,
• poziom wykrywalnoƑci przestħpstw.

cia, jakiego udzielajČ województwom polskie
placówki za granicČ – Wydziaųy Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasad RP (WPHiI).

Poziom bezpieczeŷstwa powszechnego ma nieco

Mimo pewnych mankamentów przyjħtych zmien-

wiħksze znaczenie w lokalizacji inwestycji usųugo-

nych (poszczególne województwa z róǏnČ intensyw-

wych i zaawansowanych technologicznie, bardziej

noƑciČ wykorzystujČ analizowane sposoby promocji)

zaleǏnych od jakoƑci zasobów pracy.

majČ one olbrzymiČ zaletħ w postaci wzglħdnie spójnego systemu gromadzenia tych informacji, a co za

3.9. AktywnoƑđ województw wobec
inwestorów

tym idzie ich porównywalnoƑci. Przykųad oceny aktywnoƑci województw wobec inwestorów, dobrze

AktywnoƑđ województw wobec inwestorów rozu-

ilustruje podstawowČ reguųħ, którČ trzeba mieđ na

miana jest jako zdolnoƑđ do kreowania wizerunku

wzglħdzie analizujČc przedstawione wyniki – od-

regionu, jego popularyzacji, a takǏe stworzenia przez

zwierciedlajČ one atrakcyjnoƑđ mierzonČ przy zasto-

wųadze samorzČdowe dobrego klimatu dla inwesty-

sowaniu konkretnego zestawu wskaǍników i tylko w

cji. Czynnik ten jest najmniej wymierny, przez co jego

kontekƑcie tego zestawu zmiennych wyniki te moǏna

analiza jest utrudniona i obejmuje jedynie fragment

interpretowađ.
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4. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów

4.1. DziaųalnoƑđ przemysųowa
Znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji
AtrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ podregionów ksztaųtuje

Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
inwestycyjnej
WykorzystujČc wyǏej wymienione kryteria przypo-

siedem grup wskaǍników czČstkowych. Cztery z nich

rzČdkowano poszczególne podregiony do jednej z

bezpoƑrednio wpųywajČ na koszty produkcji, a wiħc

piħciu równolicznych klas atrakcyjnoƑci inwesty-

na podstawowy parametr decydujČcy o lokalizacji

cyjnej (klasy 11- elementowe z wyjČtkiem ostatniej

przedsiħbiorstwa. Do tej grupy zaliczono:

10- elementowej).

• wielkoƑđ zasobów pracy,

NajwyǏszČ atrakcyjnoƑciČ inwestycyjnČ cechuje siħ

• dostħpnoƑđ transportowČ,
• wysokoƑđ kosztów pracy,

obszar w poųudniowej czħƑci Polski, uksztaųtowany
wokóų Górnego _lČska i zachodniej Maųopolski. WyróǏnia siħ on dųugimi tradycjami przemysųowymi, a

• poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej.

co za tym idzie dobrze rozwiniħtym sektorem przed-

Wpųyw trzech pozostaųych grup ma charakter poƑred-

siħbiorstw produkcyjnych, specjalistycznym rykiem

ni i zwiČzany jest np. z moǏliwoƑciami kooperacji, czy

pracy oraz wzglħdnie dobrČ, dziħki autostradzie A4,

niemoǏnoƑciČ wykorzystania optymalnej lokalizacji z

dostħpnoƑciČ transportowČ. Poza omawianym ob-

uwagi na jej poųoǏenie na obszarach chronionych. W

szarem znajduje siħ jedynie piħđ podregionów: ųódz-

sČsiedztwie tego typu obszarów roƑnie równieǏ ryzy-

ki, wrocųawski, poznaŷski, bydgosko-toruŷski oraz

ko uwikųania siħ w konŇikt na tle gospodarowania za-

szczeciŷski. To takǏe obszary stosunkowo silnie zin-

sobami Ƒrodowiska, który zaszkodziđ moǏe wizerun-

dustrializowane oraz cechujČce siħ dobrČ dostħpno-

kowi inwestora. Finansowe rezultaty takich zdarzeŷ

ƑciČ transportowČ.

sČ jednak trudne do uwzglħdnienia w kategoriach
kosztów produkcji. Do poƑrednich czynników atrak-

Ranking zamyka dziesiħđ podregionów bardzo sųabo

cyjnoƑci zaliczono:

uprzemysųowionych. CechujČ siħ one stosunkowo ni-

• stopieŷ ochrony Ƒrodowiska przyrodniczego,

skČ dostħpnoƑciČ transportowČ i maųymi zasobami
wykwaliĮkowanych pracowników. SzansČ niektórych

• poziom bezpieczeŷstwa powszechnego,

z tych obszarów sČ niskie koszty pracy oraz korzyƑci

• poziom rozwoju gospodarki.

oferowane przez specjalne strefy ekonomiczne.
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Mapa 1. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci przemysųowej w 2012 r.
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W stosunku do 2011 r., pierwsza piČtka rankingu atrakcyjnoƑci inwestycyjnej dla dziaųalnoƑci przemysųowej nie ulegųa
zmianie. Nie zmieniųa siħ równieǏ pozycja podregionów: poznaŷskiego (7) oraz krakowskiego (10). Na skutek wzglħdnej poprawy w zakresie infrastruktury gospodarczej, jak równieǏ w zakresie: poziomu bezpieczeŷstwa powszechnego, kosztów pracy oraz dostħpnoƑci transportowej w rankingu wyraǍnie awansowaų podregion czħstochowski.

20

Tabela 3. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci przemysųowej w latach 2011–2012

Podregion

Miejsce w rankingu 2012

Miejsce w rankingu 2011

katowicki

1

1

rybnicki

2

2

ųódzki

3

3

wrocųawski

4

4

bielski

5

5

czħstochowski

6

18

poznaŷski

7

7

bydgosko-toruŷski

8

6

oƑwiħcimski

9

8

krakowski

10

10

szczeciŷski

11

9

ródųo: opracowanie IBnGR

Podregiony o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Mimo wskazanych cech wspólnych, kaǏdy z podregionów cechuje siħ nieco innČ konĮguracjČ czynników atrakcyjnoƑci. PoniǏej scharakteryzowano mocne i sųabe strony najbardziej atrakcyjnych podregionów z punktu
widzenia dziaųalnoƑci przemysųowej.
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DziaųalnoƑđ przemysųowa

1.
Podregion
katowicki

Mocne strony
Zasoby pracy

Bardzo duǏa liczba wykwaliĮkowanych
pracowników oraz absolwentów, a takǏe
bezrobotnych

Infrastruktura
gospodarcza

DuǏe moǏliwoƑci inwestowania na terenach
objħtych SSE. DuǏa aktywnoƑđ inwestorów w SSE

DostħpnoƑđ
transportowa

DuǏy wħzeų transportowy, wysoka għstoƑđ
infrastruktury drogowej, ponadprzeciħtna
dostħpnoƑđ do granicy zachodniej, dobrze
rozwiniħty sektor transportu i logistyki

Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba Įrm z udziaųem kapitaųu zagranicznego
oraz korzystna struktura gospodarki

Stopieŷ ochrony
Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski udziaų obszarów chronionych

Sųabe strony

2.
Podregion
rybnicki

Koszty pracy

Wysoki poziom wynagrodzeŷ, wysokie koszty
pracy

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Bardzo wysoki poziom przestħpczoƑci, bardzo niski
poziom wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
Zasoby pracy

Bardzo duǏe zasoby wykwaliĮkowanych
pracowników, absolwentów oraz ponadprzeciħtna
liczba bezrobotnych

Infrastruktura
gospodarcza

DuǏe moǏliwoƑci inwestowania na terenach SSE.
Wysoka aktywnoƑđ inwestorów w SSE

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
Koszty pracy

3.
Podregion
ųódzki
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Wysoki poziom wynagrodzeŷ

Mocne strony
Zasoby pracy

DuǏe zasoby wykwaliĮkowanych pracowników
oraz bezrobotnych, ponadprzeciħtna liczba
absolwentów

Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba Įrm z udziaųem kapitaųu zagranicznego
oraz korzystna struktura gospodarki

DziaųalnoƑđ przemysųowa
DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi ponadregionalnej,
skrzyǏowanie autostrad A1 i A2

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci oraz niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

4.

Mocne strony

Podregion
wrocųawski

Infrastruktura
gospodarcza

DuǏa powierzchnia wolnych terenów w SSE. DuǏa
aktywnoƑđ inwestorów w SSE

DostħpnoƑđ
transportowa

Bardzo dobra dostħpnoƑđ komunikacyjna, bliskoƑđ
granicy zachodniej, duǏy wħzeų transportowy

Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba Įrm z udziaųem kapitaųu
zagranicznego, korzystna struktura gospodarki

Stopieŷ ochrony
Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski odsetek powierzchni chronionych

Sųabe strony

5.
Podregion
bielski

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci i niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Koszty pracy

Wysoki poziom wynagrodzeŷ

Mocne strony
Zasoby pracy

DuǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników oraz
absolwentów

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki, ponadprzeciħtna
liczba spóųek z udziaųem kapitaųu zagranicznego

Infrastruktura
gospodarcza

DuǏa aktywnoƑđ inwestorów w SSE

Sųabe strony
Koszty pracy

6.
Podregion
czħstochowski

Ponadprzeciħtne koszty pracy

Mocne strony
Zasoby pracy

DuǏe zasoby wykwaliĮkowanych pracowników

Infrastruktura
gospodarcza

ObecnoƑđ wolnych terenów w SSE, duǏa
aktywnoƑđ inwestorów w SSE

Stopieŷ ochrony
Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski odsetek terenów chronionych
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DziaųalnoƑđ przemysųowa
Sųabe strony
--------------------

7.
Podregion
poznaŷski

Mocne strony
Zasoby pracy

DuǏe zasoby wykwaliĮkowanych pracowników
oraz absolwentów

DostħpnoƑđ
transportowa

Bardzo dobra dostħpnoƑđ do granicy zachodniej,
duǏy wħzeų transportowy

Infrastruktura
gospodarcza

DuǏa powierzchnia wolnych terenów w SSE

Stopieŷ ochrony
Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski udziaų obszarów chronionych

Poziom rozwoju
gospodarki

Wysoka wydajnoƑđ pracy, duǏa liczba Įrm z
udziaųem kapitaųu zagranicznego, korzystna
struktura gospodarki

Sųabe strony

8.
Podregion
bydgoskotoruŷski

Koszty pracy

Wysokie koszty pracy

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niski wskaǍnik
wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
Zasoby pracy

DuǏe zasoby wykwaliĮkowanej pracowników
oraz bezrobotnych, ponadprzeciħtne zasoby
absolwentów

DostħpnoƑđ
transportowa

BliskoƑđ duǏego portu morskiego oraz
ponadprzeciħtnie rozwiniħty sektor transportu i
logistyki

Sųabe strony

24

Infrastruktura
gospodarcza

Niewielka powierzchnia wolnych obszarów
inwestycyjnych w SSE

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci oraz niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

DziaųalnoƑđ przemysųowa

9.
Podregion
oƑwiħcimski

Mocne strony
Zasoby pracy

DuǏa zasoby pracowników, duǏa liczba
absolwentów

Stopieŷ ochrony
Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski odsetek terenów chronionych

Sųabe strony
--------------------

10.
Podregion
krakowski

Mocne strony
Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba Įrm z udziaųem kapitaųu
zagranicznego, wysoka wydajnoƑđ pracy w
przemyƑle, korzystna struktura gospodarki

Zasoby pracy

DuǏe zasoby wykwaliĮkowanych pracowników
oraz absolwentów

DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy o znaczeniu
ponadregionalnym, silnie rozwiniħty sektor
transportu i logistyki

Sųabe strony

11.
Podregion
szczeciŷski

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci oraz niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Koszty pracy

Wysoki poziom wynagrodzeŷ

Mocne strony
DostħpnoƑđ
transportowa

Bardzo dobra dostħpnoƑđ do granicy zachodniej

Infrastruktura
gospodarcza

Ponadprzeciħtna powierzchnia wolnych terenów
w SSE

Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba Įrm z udziaųem kapitaųu
zagranicznego, wysoka wydajnoƑđ pracy w
przemyƑle, korzystna struktura gospodarki

Stopieŷ ochrony
Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski odsetek terenów chronionych

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci oraz niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw
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4.2. DziaųalnoƑđ usųugowa
Znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji
AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci usųugowej okreƑla osiem grup wskaǍników czČstkowych. Do grup czynników lokalizacji majČcych duǏy i wymierny wpųyw na koszty dziaųalnoƑci usųugowej
zaliczono:
• wielkoƑđ i jakoƑđ zasobów pracy,
• chųonnoƑđ rynku instytucjonalnego,
• koszty pracy,
• dostħpnoƑđ transportowČ,
• poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej.
Pozostaųe czynniki majČ wpųyw poƑredni:
• poziom rozwoju gospodarki,
• poziom bezpieczeŷstwa powszechnego,
• stopieŷ ochrony Ƒrodowiska przyrodniczego.

Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci inwestycyjnej
Tabela 4. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci usųugowej w latach 2011–2012

Podregion

Miejsce w rankingu 2012

Miejsce w rankingu 2011

warszawski

1

1

ųódzki

2

2

katowicki

3

3

krakowski

4

5

bydgosko-toruŷski

5

8

poznaŷski

6

6

wrocųawski

7

7

trójmiejski

8

4

bielski

9

9

rzeszowski

10

11

czħstochowski

11

16

ródųo: opracowanie IBnGR
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WykorzystujČc wyǏej wymienione kryteria przyporzČdkowano poszczególne podregiony do jednej z piħciu równolicznych klas atrakcyjnoƑci inwestycyjnej (klasy 11- elementowe z wyjČtkiem ostatniej 10- elementowej).
NajwyǏszym poziomem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej cechujČ siħ gųównie podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich oƑrodkami sČ najwiħksze polskie miasta. DysponujČ one przede wszystkim duǏymi zasobami
pracowników o wysokich a zarazem róǏnie proĮlowanych kompetencjach oraz duǏymi i chųonnymi rynkami
zbytu. Poza tym najwiħksze miasta oferujČ bardzo dobrČ dostħpnoƑđ komunikacyjnČ i dobrze rozwiniħtČ infrastrukturħ gospodarczČ.
Mapa 2. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci usųugowej w 2012 r.
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ródųo: opracowanie IBnGR
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NajniǏszČ atrakcyjnoƑciČ inwestycyjnČ dla dziaųalnoƑci usųugowej cechujČ siħ podregiony pozbawione duǏych
oƑrodków miejskich, o znacznym udziale rolnictwa w strukturze gospodarki, niskim popycie wewnħtrznym i
ograniczonej dostħpnoƑci transportowej. Cechy te tworzČ barierħ popytowČ hamujČcČ rozwój usųug rynkowych, w szczególnoƑci wyǏszego rzħdu (Įnanse, ubezpieczenia, doradztwo dla Įrm, obsųuga nieruchomoƑci).
CzħƑđ z tych podregionów wyróǏnia siħ jednoczeƑnie wysokČ specjalizacjČ w zakresie produkcji przemysųowej.
W stosunku do 2011 r. nie nastČpiųy istotne przetasowania w czoųówce rankingu atrakcyjnoƑci dla dziaųalnoƑci
usųugowej. Na pierwszych trzech pozycjach klasyĮkacji nie zmieniųo siħ nic. O jednČ lokatħ awansowaųy podregiony: krakowski oraz rzeszowski. IstotnČ poprawħ pozycji odnotwaųy podregiony bydgosko-toruŷski oraz
czħstochowski. ObniǏyųa siħ natomiast lokata podregionu trójmiejskiego.

Podregiony o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Mimo wskazanych cech wspólnych, kaǏdy z podregionów wyróǏnia siħ nieco innym proĮlem atrakcyjnoƑci.
PoniǏej scharakteryzowano mocne i sųabe strony najbardziej atrakcyjnych podregionów dla dziaųalnoƑci
usųugowej.

DziaųalnoƑđ usųugowa

1.

Mocne strony

Podregion
warszawski

WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

Bardzo duǏa liczba wykwaliĮkowanych
pracowników oraz studentów i absolwentów szkóų
wyǏszych, wysoki poziom przedsiħbiorczoƑci oraz
aktywnoƑci spoųecznej

ChųonnoƑđ rynku

Bardzo wysoka siųa nabywcza gospodarstw
domowych i przedsiħbiorstw

DostħpnoƑđ
transportowa

NajwaǏniejszy port lotniczy o randze
miħdzynarodowej, gųówny wħzeų transportowy

Infrastruktura
gospodarcza

Bardzo dobrze rozwiniħty sektor otoczenia biznesu

Poziom rozwoju
gospodarki

Bardzo wysoka wydajnoƑđ pracy, korzystna
struktura gospodarki oraz duǏa liczba Įrm z
udziaųem kapitaųu zagranicznego

Sųabe strony
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Koszty pracy

Bardzo wysoki poziom wynagrodzeŷ

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Niska wykrywalnoƑđ przestħpstw, wysoki poziom
przestħpczoƑci

DziaųalnoƑđ usųugowa

2.
Podregion
ųódzki

Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

DuǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników oraz
studentów i absolwentów szkóų wyǏszych, wysoki
poziom aktywnoƑci gospodarczej

DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi ponadregionalnej
z dostħpem do lotniska miħdzynarodowego,
skrzyǏowanie autostrad A1 i A2, korzystne
poųoǏenie wzglħdem Warszawy – gųównego wħzųa
transportowego

ChųonnoƑđ rynku

Wysoki popyt ze strony przedsiħbiorstw

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

3.
Podregion
katowicki

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
ChųonnoƑđ rynku

Bardzo wysoka siųa nabywcza gospodarstw
domowych oraz Įrm

WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

DuǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników oraz
absolwentów szkóų Ƒrednich i studentów

DostħpnoƑđ
transportowa

Bardzo duǏa għstoƑđ dróg, waǏny wħzeų
komunikacyjny o znaczeniu ponadregionalnym,
waǏny port lotniczy

Infrastruktura
gospodarcza

DuǏe moǏliwoƑci inwestowania na terenach SSE.
Wysoka aktywnoƑđ inwestorów w SSE

Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba Įrm z udziaųem kapitaųu
zagranicznego, korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
Koszty pracy

Wysoki poziom wynagrodzeŷ

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoka przestħpczoƑđ oraz niska wykrywalnoƑđ
przestħpstw

JakoƑđ Ƒrodowiska
przyrodniczego

Wysoki poziom zanieczyszczeŷ, niski odsetek
terenów chronionych
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4.

Mocne strony

Podregion
krakowski

WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

DuǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników,
bardzo duǏa liczba studentów i absolwentów,
ponadprzeciħtny poziom przedsiħbiorczoƑci oraz
aktywnoƑci spoųecznej

ChųonnoƑđ rynku

DuǏa siųa nabywcza gospodarstw domowych i
przedsiħbiorstw

DostħpnoƑđ
transportowa

Bardzo dobra dostħpnoƑđ komunikacyjna, wħzeų
transportowy o znaczeniu ponadregionalnym

Infrastruktura
gospodarcza

Wysoki poziom rozwoju infrastruktury otoczenia
biznesu

Sųabe strony

5.
Podregion
bydgoskotoruŷski

Koszty pracy

Ponadprzeciħtny poziom wynagrodzeŷ

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Niska wykrywalnoƑđ przestħpstw, wysoki poziom
przestħpczoƑci

Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

DuǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników,
duǏa podaǏ absolwentów i studentów, wysoka
aktywnoƑđ gospodarcza

ChųonnoƑđ rynku

Ponadprzeciħtna siųa nabywcza przedsiħbiorstw i
gospodarstw domowych

DostħpnoƑđ
transportowa

Funkcjonowanie portu lotniczego oferujČcego
poųČczenia miħdzynarodowe, dobra dostħpnoƑđ
transportowa

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego
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Wysoki poziom przestħpczoƑci, niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

DziaųalnoƑđ usųugowa

6.

Mocne strony

Podregion
poznaŷski

WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

DuǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników
oraz studentów i absolwentów szkóų wyǏszych,
wysoki poziom przedsiħbiorczoƑci oraz aktywnoƑci
spoųecznej

DostħpnoƑđ
transportowa

BliskoƑđ granicy zachodniej, waǏny wħzeų
komunikacyjny o randze ponadregionalnej

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych i
przedsiħbiorstw

Infrastruktura
gospodarcza

Dobrze rozwiniħty sektor otoczenia biznesu, duǏe
moǏliwoƑci inwestowania w SSE

Poziom rozwoju
gospodarki

DuǏa liczba spóųek z udziaųem kapitaųu
zagranicznego, wysoka wydajnoƑđ pracy w
usųugach

Sųabe strony

7.
Podregion
wrocųawski

Koszty pracy

Bardzo wysoki poziom wynagrodzeŷ

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niska
wykrywalnoƑđ przestħpstw

Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

DuǏa liczba studentów i absolwentów, wysoki
poziom aktywnoƑci gospodarczej i spoųecznej

ChųonnoƑđ rynku

Ponadprzeciħtna siųa nabywcza mieszkaŷców i
przedsiħbiorstw

Infrastruktura
gospodarcza

Bardzo wysoki poziom rozwoju sektora otoczenia
biznesu. DuǏe moǏliwoƑci inwestowania w SSE

DostħpnoƑđ
transportowa

BliskoƑđ granicy zachodniej, waǏny wħzeų
transportowy o randze miħdzynarodowej

Sųabe strony
Koszty pracy

Wysoki poziom wynagrodzeŷ

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoka przestħpczoƑđ oraz niska wykrywalnoƑđ
przestħpstw

31

DziaųalnoƑđ usųugowa

8.
Podregion
trójmiejski

Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

Wysoka podaǏ pracowników i studentów, wysoka
aktywnoƑđ gospodarcza

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych i
przedsiħbiorstw

DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi ponadregionalnej z
dostħpem do lotniska miħdzynarodowego i portu
morskiego

Infrastruktura
gospodarcza

Wysoka għstoƑđ instytucji otoczenia biznesu

JakoƑđ Ƒrodowiska
przyrodniczego

Wysoki odsetek ludnoƑci obsųugiwanej przez
oczyszczalnie Ƒcieków, ponadprzeciħtny udziaų
powierzchni objħtych ochronČ

Poziom rozwoju
gospodarki

Wysoka wydajnoƑđ pracy, duǏa għstoƑđ spóųek
z udziaųem kapitaųu zagranicznego, korzystna
struktura gospodarki

Sųabe strony

9.
Podregion
bielski

Koszty pracy

Wysoki poziom wynagrodzeŷ

Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

Ponadprzeciħtna liczba pracujČcych w usųugach,
wysoka podaǏ absolwentów szkóų maturalnych

ChųonnoƑđ rynku

Ponadprzeciħtna siųa nabywcza gospodarstw
domowych oraz przedsiħbiorstw

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
--------------------

10.
Podregion
rzeszowski
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Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

Ponadprzeciħtna podaǏ pracy. Ponadprzeciħtna
liczba studentów i absolwentów

DziaųalnoƑđ usųugowa
DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi krajowej z dostħpem do
lotniska miħdzynarodowego

Sųabe strony
--------------------

11.
Podregion
czħstochowski

Mocne strony
WielkoƑđ i jakoƑđ
zasobów pracy

Ponadprzeciħtna liczba absolwentów szkóų
Ƒrednich, ponadprzeciħtna liczba studentów

ChųonnoƑđ rynku
instytucjonalnego

Ponadprzeciħtna siųa nabywcza przedsiħbiorstw
oraz gospodarstw domowych

Sųabe strony
--------------------

4.3. DziaųalnoƑđ zaawansowana technologicznie
Znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji
Poziom atrakcyjnoƑci inwestycyjnej dla dziaųalnoƑci zawansowanej technologicznie warunkuje osiem grup
czynników. Cztery z nich bezpoƑrednio wpųywajČ na koszty dziaųalnoƑci w danej lokalizacji. Zalicza siħ do nich:
• dostħpnoƑđ transportowČ,
• chųonnoƑđ rynku,
• jakoƑđ zasobów pracy,
• infrastrukturħ gospodarczČ.
PoƑredni wpųyw na warunki dziaųalnoƑci majČ takǏe nastħpujČce grupy czynników:
• poziom rozwoju gospodarczego,
• jakoƑđ Ƒrodowiska przyrodniczego,
• infrastruktura spoųeczna,
• stan bezpieczeŷstwa powszechnego.
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Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci inwestycyjnej
BiorČc pod uwagħ wymienione kryteria przyporzČdkowano poszczególne podregiony do jednej z piħciu równolicznych klas atrakcyjnoƑci inwestycyjnej (klasy 11- elementowe z wyjČtkiem ostatniej 10- elementowej).

Mapa 3. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci zaawansowanej
technologicznie w 2012 r.
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Grupħ podregionów cechujČcČ siħ najwyǏszym poziomem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej zdominowaųy podregiony o charakterze metropolitalnym. To tam koncentruje siħ infrastruktura oraz kadra badawczo-rozwojowa.
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Zasoby rynku pracy obejmujČ specjalistów wyksztaųconych zarówno w lokalnych oƑrodkach akademickich, jak
i zachħconych do migracji poprzez dobre warunki Ǐycia, w tym rozwiniħte otoczenie kulturowe.
Tabela 5. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna podregionów dla dziaųalnoƑci zaawansowanej technologicznie
w latach 2011–2012

Podregion

Miejsce w rankingu 2012

Miejsce w rankingu 2011

warszawski

1

1

poznaŷski

2

3

krakowski

3

2

ųódzki

4

4

trójmiejski

5

5

wrocųawski

6

6

bydgosko-toruŷski

7

8

katowicki

8

7

szczeciŷski

9

9

rzeszowski

10

11

opolski

11

12

ródųo: opracowanie IBnGR

NajniǏsza atrakcyjnoƑđ inwestycyjna dla dziaųalnoƑci zaawansowanej technologicznie jest typowa dla podregionów zlokalizowanych wokóų mniejszych oƑrodków. W polskich realiach zdecydowana wiħkszoƑđ miast
Ƒrednich i czħƑđ duǏych (ale nie najwiħkszych), nie jest w stanie stworzyđ warunków przyciČgajČcych inwestorów z omawianej branǏy. Wynika to nie tylko z deĮcytów czynników produkcji, ale takǏe z niekorzystnych
uwarunkowaŷ w zakresie infrastruktury spoųecznej i gospodarczej. W szczególnoƑci dotyczy to miast poųoǏonych w obszarach sųabo zurbanizowanych. WyjČtkami mogČ byđ oƑrodki, w których zlokalizowana jest wysoko
wyspecjalizowana produkcja o duǏej skali oraz oferowane sČ dodatkowe korzyƑci np. w postaci ulg z tytuųu
inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych.
W stosunku do 2011 r. nie nastČpiųy istotne przetasowania w czoųówce rankingu atrakcyjnoƑci dla dziaųalnoƑci
zaawansowanej technologicznie. O jedno miejsce, kosztem podregionu krakowskiego awansowaų podregion
poznaŷski. Podobnie o 1 pozycjħ w rankingu przesunħųy siħ podregiony: bydgosko-toruŷski, rzeszowski oraz
opolski.
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Podregiony o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Mimo pewnych cech wspólnych kaǏdy z podregionów charakteryzuje siħ nieco innym proĮlem atrakcyjnoƑci.
PoniǏej wyszczególniono mocne i sųabe strony najbardziej atrakcyjnych podregionów dla dziaųalnoƑci zaawansowanej technologicznie.

DziaųalnoƑđ zaawansowana technologicznie

1.
Podregion
warszawski

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Bardzo duǏa liczba absolwentów szkóų wyǏszych,
najwyǏszy wƑród podregionów poziom aktywnoƑci
spoųecznej. Bardzo wysoki poziom aktywnoƑci
gospodarczej

DostħpnoƑđ
transportowa

NajwaǏniejszy krajowy wħzeų transportowy,
najwiħksze w kraju lotnisko miħdzynarodowe

ChųonnoƑđ rynku

NajwyǏsza wƑród podregionów siųa nabywcza
gospodarstw domowych i przedsiħbiorstw

Infrastruktura
gospodarcza

Bardzo wysoka għstoƑđ instytucji otoczenia
biznesu

Infrastruktura spoųeczna

Wysoko rozwiniħta infrastruktura kultury, wysokie
nakųady na lokalnČ infrastrukturħ publicznČ

Poziom rozwoju
gospodarki

Bardzo wysoka wydajnoƑđ pracy, korzystna
struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

2.
Podregion
poznaŷski
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Wysoki poziom przestħpczoƑci, niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Bardzo duǏa liczba wykwaliĮkowanych
pracowników oraz studentów. NajwyǏszy wƑród
podregionów poziom aktywnoƑci gospodarczej,
bardzo wysoki poziom aktywnoƑci spoųecznej

DostħpnoƑđ
transportowa

Bardzo wysoka dostħpnoƑđ komunikacyjna.
BliskoƑđ granicy zachodniej. WaǏny wħzeų
transportowy rangi ponadregionalnej z dostħpem
do lotniska miħdzynarodowego

Infrastruktura spoųeczna

Bardzo dobrze rozwiniħta infrastruktura kultury,
wysokie nakųady na lokalnČ infrastrukturħ
publicznČ

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych
iഩprzedsiħbiorstw

DziaųalnoƑđ zaawansowana technologicznie
Infrastruktura
gospodarcza

Wysoka għstoƑđ instytucji otoczenia biznesu,
znaczne moǏliwoƑci inwestowania na terenach SSE

Poziom rozwoju
gospodarki

Wysoka wydajnoƑđ pracy, korzystna struktura
gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

3.
Podregion
krakowski

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niska
wykrywalnoƑđ przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

NajwyǏsza w Polsce jakoƑđ zasobów pracy. Bardzo
duǏa liczba wykwaliĮkowanych pracowników,
absolwentów i studentów, bardzo wysoki poziom
aktywnoƑci spoųecznej i gospodarczej

DostħpnoƑđ
transportowa

WaǏny wħzeų transportowy rangi
ponadregionalnej z dostħpem do lotniska
miħdzynarodowego

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych
iഩprzedsiħbiorstw

Infrastruktura
gospodarcza

Ponadprzeciħtna għstoƑđ instytucji otoczenia
biznesu

Infrastruktura spoųeczna

Bardzo dobrze rozwiniħta infrastruktura kultury,
rozbudowana baza noclegowa, wysokie nakųady
na lokalnČ infrastrukturħ publicznČ

Poziom rozwoju
gospodarki

Wysoka wydajnoƑđ pracy, korzystna struktura
gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

4.
Podregion
ųódzki

Bardzo niski poziom wykrywalnoƑci przestħpstw,
ponadprzeciħtny poziom przestħpczoƑci

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Bardzo duǏa liczba potencjalnych pracowników:
absolwentów i studentów, wysoki poziom
aktywnoƑci gospodarczej

DostħpnoƑđ
transportowa

WaǏny wħzeų komunikacyjny rangi
ponadregionalnej z dostħpem do lotniska
miħdzynarodowego, wħzeų autostrad A1 i A2,
bliskoƑđ metropolii warszawskiej

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych
iഩprzedsiħbiorstw
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Poziom rozwoju
gospodarki

Ponadprzeciħtna wydajnoƑđ pracy, korzystna
struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

5.
Podregion
trójmiejski

Wysoka przestħpczoƑđ, bardzo niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Wysoka jakoƑđ zasobów pracy. Bardzo duǏa liczba
studentów, bardzo wysoki poziom aktywnoƑci
gospodarczej i spoųecznej

Infrastruktura spoųeczna

Wysoko rozwiniħta infrastruktura kultury,
rozbudowana baza noclegowa i restauracyjna,
bardzo wysokie nakųady na lokalnČ infrastrukturħ
publicznČ

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza Įrm

Infrastruktura
gospodarcza

Wysoka għstoƑđ instytucji otoczenia biznesu

JakoƑđ Ƒrodowiska
przyrodniczego

Niski poziom zanieczyszczenia Ƒciekami
emitowanymi przez gospodarstwa domowe,
wysoki odsetek powierzchni chronionej

Poziom rozwoju
gospodarki

Wysoka wydajnoƑđ pracy, korzystna struktura
gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

6.
Podregion
wrocųawski
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Wysoki poziom przestħpczoƑci, niski poziom
wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Wysoka jakoƑđ zasobów pracy. DuǏa liczba
studentów, wysoki poziom aktywnoƑci
gospodarczej i spoųecznej

DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi ponadregionalnej
z dostħpem do lotniska miħdzynarodowego,
bliskoƑđ granicy zachodniej

Infrastruktura
gospodarcza

Bardzo wysoka għstoƑđ instytucji otoczenia
biznesu, znaczne moǏliwoƑci inwestowania na
terenach SSE

DziaųalnoƑđ zaawansowana technologicznie
Infrastruktura spoųeczna

Wysoko rozwiniħta infrastruktura kultury, wysokie
nakųady na lokalnČ infrastrukturħ publicznČ

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza przedsiħbiorstw

Poziom rozwoju
gospodarki

Ponadprzeciħtna wydajnoƑđ pracy, korzystna
struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

7.
Podregion
bydgoskotoruŷski

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niska
wykrywalnoƑđ przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

DuǏa liczba studentów, wysoki poziom aktywnoƑci
gospodarczej

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza przedsiħbiorstw

Infrastruktura spoųeczna

Ponadprzeciħtnie rozwiniħta infrastruktura
kultury, ponadprzeciħtne nakųady na lokalnČ
infrastrukturħ publicznČ

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

8.
Podregion
katowicki

Wysoki poziom przestħpczoƑci, niska
wykrywalnoƑđ przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

DuǏa liczba studentów

DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi krajowej z dostħpem do
lotniska miħdzynarodowego

Infrastruktura
gospodarcza

Bardzo duǏe moǏliwoƑci inwestowania w SSE,
dobre efekty dziaųalnoƑci SSE

ChųonnoƑđ rynku

Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych
oraz przedsiħbiorstw

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

Bardzo wysoki poziom przestħpczoƑci, niski
poziom wykrywalnoƑci przestħpstw
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DziaųalnoƑđ zaawansowana technologicznie
JakoƑđ Ƒrodowiska
przyrodniczego

Wysoki poziom zanieczyszczenia atmosfery, niski
odsetek powierzchni chronionych

9.

Mocne strony

Podregion
szczeciŷski

DostħpnoƑđ
transportowa

Wħzeų transportowy rangi ponadregionalnej
z dostħpem do lotniska miħdzynarodowego,
bliskoƑđ granicy zachodniej (doskonale rozwiniħtej
infrastruktury transportowej)

Infrastruktura
gospodarcza

Ponadprzeciħtna għstoƑđ instytucji otoczenia
biznesu

Infrastruktura spoųeczna

Bardzo dobrze rozwiniħta infrastruktura
spoųeczna. Rozbudowana baza noclegowa,
rozwiniħta dziaųalnoƑđ hotelowo-restauracyjna

Poziom rozwoju
gospodarki

Korzystna struktura gospodarki

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa
powszechnego

10.
Podregion
rzeszowski

Wysoki poziom przestħpczoƑci, stosunkowo niski
poziom wykrywalnoƑci przestħpstw

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Ponadprzeciħtne zasoby wykwaliĮkowanej siųy
roboczej

Sųabe strony
--------------------

11.
Podregion
opolski

Mocne strony
JakoƑđ zasobów pracy

Ponadprzeciħtne zasoby wykwaliĮkowanej siųy
roboczej

Infrastruktura
gospodarcza

Ponadprzeciħtna għstoƑđ instytucji otoczenia
biznesu. ZnaczČce moǏliwoƑci inwestowania w SSE

Sųabe strony
--------------------
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5. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna województw

5.1. Znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji
Ocena atrakcyjnoƑci inwestycyjnej województw dokonana zostaųa na podstawie analizy szeƑciu grup wskaǍników czČstkowych. Regionalne zróǏnicowanie ich poziomu omówione zostaųo w kolejnoƑci odpowiadajČcej
roli, jakČ odgrywajČ w ksztaųtowaniu atrakcyjnoƑci inwestycyjnej. ZaczynajČc od czynników najwaǏniejszych
kolejnoƑđ ta wyglČda nastħpujČco:
• zasoby i koszty pracy,
• aktywnoƑđ województw wobec inwestorów,
• dostħpnoƑđ transportowa,
• wielkoƑđ rynku zbytu
• poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej,
• poziom rozwoju infrastruktury spoųecznej,
• poziom bezpieczeŷstwa powszechnego.
W takim porzČdku dokonano charakterystyki czynników atrakcyjnoƑci inwestycyjnej, skupiajČc siħ na województwach o najwyǏszym ich poziomie.

5.2. Zasoby i koszty pracy
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
Zdecydowanie najwyǏszČ atrakcyjnoƑciČ w zakresie wypadkowej, jakČ stanowi zestawienie zasobów i kosztów
pracy cechujČ siħ dwa województwa – maųopolskie i ƑlČskie. Ich zasadniczym atutem jest wielkoƑđ zasobów,
a takǏe maųy lub przeciħtny deĮcyt wykwaliĮkowanych pracowników. W obu regionach silnie rozwiniħte jest
szkolnictwo wyǏsze, dostarczajČce wykwaliĮkowanych kadr. Województwo ƑlČskie cechuje siħ najwiħkszymi
zasobami pracy, jednak ich dostħpnoƑđ do pewnego stopnia ogranicza doƑđ wysoki poziom wynagrodzeŷ. W
województwie maųopolskim zasób potencjalnych pracowników jest mniejszy, ale poziom wynagrodzeŷ takǏe
jest niǏszy, co powoduje Ǐe ewentualne trudnoƑci z rekrutacjČ odpowiednich pracowników nie bħdČ mocno
podnosiđ kosztów skompletowania zaųogi.
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_lČskie
Maųopolskie
Wielkopolskie
Bódzkie
DolnoƑlČskie
Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
_wiħtokrzyskie
Opolskie
Mazowieckie
2012
Lubuskie

2011

Warmiŷsko-Mazurskie

2010
2009

Lubelskie

2008

Podlaskie
-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Wykres 1. Ocena województw pod wzglħdem zasobów i kosztów pracy
ródųo: opracowanie IBnGR

Do grupy województw o wyraǍnie najniǏszych zasobach pracy i/lub kosztach pracy zalicza siħ piħđ regionów:
opolskie, mazowieckie, lubuskie, warmiŷsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie. Bardzo wysokie koszty pracy
oraz deĮcyt wykwaliĮkowanych pracowników sČ przyczynČ niskich notowaŷ województwa mazowieckiego,
do poprawy których nie wystarcza posiadanie ponadprzeciħtnej liczby pracujČcych i absolwentów oraz korzystnych cech jakoƑciowych tych zasobów – np. wysokiego poziomu przedsiħbiorczoƑci. W pozostaųych przypadkach sųabymi stronami sČ: bardzo maųe zasoby pracy w kaǏdym aspekcie – pracujČcych, bezrobotnych i
absolwentów. WystħpujČ teǏ pewne deĮcyty jakoƑciowe – niski poziom przedsiħbiorczoƑci. W przypadku województwa lubuskiego i opolskiego barierČ jest takǏe wysoki deĮcyt wykwaliĮkowanych pracowników. CechČ
wszystkich tych regionów sČ wzglħdnie niskie koszty pracy – dla wiħkszoƑci inwestorów czynnik o kluczowym
znaczeniu.

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Mimo podobnej konĮguracji w zakresie czynników zasobów i kosztów pracy, jaka cechuje województwo maųopolskie i ƑlČskie, moǏna wskazađ pewne istotne odmiennoƑci, mogČce mieđ znaczenie w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych.

42

Zasoby i koszty pracy

1.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
Bardzo duǏe zasoby pracy – pracujČcych, bezrobotnych i
absolwentów

Sųabe strony
NiǏsza od przeciħtnej jakoƑđ zasobów pracy; wysokie koszty pracy

Zmiany
W okresie 5 lat nieznaczne wzglħdne pogorszenie; w stosunku
do 2011 r. nieznaczny spadek spowodowany gųħbszym deĮcytem
wykwaliĮkowanych pracowników oraz wyraǍnym wzrostem
wynagrodzeŷ

2.
Województwo
maųopolskie

Mocne strony
Ponadprzeciħtne zasoby pracy – w szczególnoƑci w zakresie
absolwentów szkóų Ƒrednich i studentów; niski deĮcyt
wykwaliĮkowanych pracowników

Sųabe strony
__________

Zmiany
W okresie 5 lat poprawa; w stosunku do 2011 r. brak istotnych zmian

5.3. AktywnoƑđ wobec inwestorów
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
W zakresie aktywnoƑci wobec inwestorów istniaųa wyraǍna i trwaųa dominacja trzech regionów: wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnoƑlČskiego. Do grupy tej w 2010 r. doųČczyųo województwo zachodniopomorskie,
które w 2012 r. umocniųo swoja pozycjħ. WyraǍnie ponadprzeciħtna aktywnoƑđ cechuje takǏe województwa:
ƑlČskie i pomorskie. W zakresie dwóch ocenianych zagadnieŷ – liczby ofert inwestycyjnych zgųoszonych do
bazy PAIiIZ oraz aktywnoƑci informacyjno-promocyjnej – wysoki poziom analizowanych wskaǍników wyróǏnia
województwo zachodniopomorskie. Atutem trzech województw – dolnoƑlČskiego, ƑlČskiego i wielkopolskiego – jest bardzo duǏa liczba ofert inwestycyjnych zgųoszonych do bazy PAIiIZ. DziaųalnoƑđ informacyjno-promocyjna oraz rozpoznawalnoƑđ jest silnČ stronČ województwa mazowieckiego i pomorskiego.
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Mazowieckie
Zachodniopomorskie
DolnoƑlČskie
Wielkopolskie
_lČskie
Pomorskie
Bódzkie
Kujawsko-Pomorskie
Maųopolskie
Lubelskie
Lubuskie
Warmiŷsko-Mazurskie

2012

Podkarpackie

2011
2010

Opolskie

2009
Podlaskie

2008

_wiħtokrzyskie
-1,60

-1,20

-0,80

-0,40

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

Wykres 2. Ocena województw pod wzglħdem aktywnoƑci wobec inwestorów
ródųo: opracowanie IBnGR

Ranking aktywnoƑci województw wobec inwestorów zamykajČ cztery regiony – podkarpackie, opolskie, podlaskie i Ƒwiħtokrzyskie. W przypadku województwa lubelskiego, które w poprzednich edycjach takǏe zaliczaųo
siħ do omawianej grupy, odnotowano istotnČ poprawħ w zakresie analizowanego zagadnienia. Trzy regiony,
z wyjČtkiem opolskiego, cechujČ siħ wyraǍnie niǏszČ od przeciħtnej liczbČ atrakcyjnych ofert lokalizacyjnych,
zgųoszonych do bazy PAIiIZ. W przypadku wszystkich czterech zanotowano niskČ czħstotliwoƑđ wskazaŷ w
ankietach WPHiI. WyraǍnie rzadziej niǏ przed rokiem wskazywane byųo województwo Ƒwiħtokrzyskie, co byųo
najistotniejszČ przyczynČ spadku wartoƑci ogólnego wskaǍnika atrakcyjnoƑci inwestycyjnej tego regionu.

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Mimo cech wspólnych, kaǏde województwo charakteryzuje pewna odmiennoƑđ w zakresie aktywnoƑci wobec
inwestorów. PoniǏej scharakteryzowano szeƑđ wiodČcych pod tym wzglħdem regionów.
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AktywnoƑđ wobec inwestorów

1.
Województwo
mazowieckie

Mocne strony
WyraǍnie ponadprzeciħtna intensywnoƑđ dziaųalnoƑci informacyjnej

Sųabe strony
__________

Zmiany
Spadek w okresie 5 lat; spadek w stosunku do 2011 r. – mniejsza
przewaga w zakresie intensywnoƑci dziaųalnoƑci informacyjnej w
stosunku do innych województw

2.
Województwo
zachodniopomorskie

Mocne strony
WyraǍnie ponadprzeciħtna intensywnoƑđ dziaųalnoƑci informacyjnej
oraz liczba ofert inwestycyjnych

Sųabe strony
__________

Zmiany
Znaczna poprawa okresie 5 lat; w perspektywie rocznej brak
istotnych zmian

3.
Województwo
dolnoƑlČskie

Mocne strony
NajwyǏsza w Polsce liczba ofert inwestycyjnych

Sųabe strony
__________

Zmiany
W okresie 5 lat pogorszenie; w stosunku rocznym regres – spadek
przewagi nad innymi województwami w zakresie liczby ofert
inwestycyjnych
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AktywnoƑđ wobec inwestorów

4.
Województwo
wielkopolskie

Mocne strony
DuǏa liczba ofert inwestycyjnych

Sųabe strony
__________

Zmiany
Spadek w okresie 5 lat; w stosunku do 2011 r. brak istotnych zmian

5.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
DuǏa liczba ofert inwestycyjnych

Sųabe strony
__________

Zmiany
Znaczna poprawa w okresie 5 lat; w stosunku do 2011 r. nieznaczna
poprawa – w zakresie aktywnoƑci informacyjnej

6.
Województwo
pomorskie

Mocne strony
Ponadprzeciħtna aktywnoƑđ informacyjna

Sųabe strony
__________

Zmiany
Znaczna poprawa w okresie 5 lat; w stosunku do 2011 r. brak
istotnych zmian – nieznaczny wzglħdny spadek liczby ofert
inwestycyjnych
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5.4. DostħpnoƑđ transportowa
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
Ponadprzeciħtna dostħpnoƑđ transportowa cechuje siedem województw, poųoǏonych gųównie w zachodniej
czħƑci Polski. Zalicza siħ do nich: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnoƑlČskie, ƑlČskie oraz dwa
województwa centralnej Polski – mazowieckie i ųódzkie. WspólnČ ich cechČ jest dobra lub przeciħtna dostħpnoƑđ do granicy zachodniej. W zakresie innych parametrów dostħpnoƑci omawiane regiony sČ zróǏnicowane.
W stosunku do 2011 r. w zakresie dostħpnoƑci transportowej zaszųy wyraǍne zmiany. WynikajČ one przede
wszystkim z oddania do uǏytkowania brakujČcych odcinków autostrady A2. Dziħki temu doƑđ istotnie poprawiųa siħ dostħpnoƑđ transportowa województw, przez które ta autostrada przebiega (lubuskie, wielkopolskie,
ųódzkie, mazowieckie). Nie tylko ųatwiej jest dotrzeđ do granicy zachodniej ale teǏ do Warszawy, co takǏe
brane jest pod uwagħ. Z powodu oddania do uǏytku omawianych inwestycji, czħƑđ przewag z tytuųu lokalizacji
w sČsiedztwie autostrady A4 – dotychczas jedynej, w sposób ciČgųy ųČczČcej polskČ sieđ dróg z systemem autostrad Europy Zachodniej – utraciųy województwa dolnoƑlČskie, opolskie, ƑlČskie i maųopolskie.

Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
DolnoƑlČskie
_lČskie
Bódzkie
Opolskie
Kujawsko-Pomorskie
Maųopolskie
Pomorskie
_wiħtokrzyskie
Lubelskie
Podlaskie
Warmiŷsko-Mazurskie

2012
2011

Podkarpackie
-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Wykres 3. Ocena województw pod wzglħdem dostħpnoƑci transportowej
ródųo: opracowanie IBnGR
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NajniǏsza dostħpnoƑđ jest nadal charakteryzuje cztery województwa wschodniej Polski. Oprócz duǏej odlegųoƑci dzielČcej ten obszar od granicy zachodniej, dostħpnoƑđ do niego ogranicza brak miħdzynarodowych
poųČczeŷ lotniczych (z wyjČtkiem podkarpackiego) oraz sųabo rozwiniħty sektor transportu i logistyki. Potencjalnym atutem tych czterech województw, mogČcym sprzyjađ rozwiČzaniu problemów transportowych, jest
wzglħdna bliskoƑđ Warszawy. Aby jednak wykorzystađ moǏliwoƑci tego wħzųa, konieczna jest modernizacja
infrastruktury znaczenie skracajČca czas podróǏy z wymienionych regionów do Warszawy. W stosunku do
poprzedniego roku dwa województwa wschodniej Polski, dla których autostrada A1 stanowi gųówny szlak do
granicy zachodniej (podlaskie, lubelskie) poprawiųy swojČ dostħpnoƑđ. Polepszenie dostħpnoƑci transportowej województwa podkarpackiego wiČzađ siħ bħdzie przede wszystkim z oddaniem do uǏytku wschodniego
odcinka autostrady A4.

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Pod wzglħdem aspektów decydujČcych o dostħpnoƑci transportowej poszczególne województwa sČ doƑđ
mocno zróǏnicowane. Dotyczy to takǏe regionów o najkorzystniejszym poųoǏeniu.

DostħpnoƑđ transportowa

1.
Województwo
mazowieckie

Mocne strony
Gųówny wħzeų transportowy kraju; ponadprzeciħtny poziom rozwoju
sektora transportu i logistyki; wysoka intensywnoƑđ przewozów
lotniczych

Sųabe strony
NiǏsza od przeciħtnej dostħpnoƑđ do transportu morskiego

Zmiany
W stosunku do 2011 r. istotna poprawa dostħpnoƑci do granicy
zachodniej
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DostħpnoƑđ transportowa

2.
Województwo
wielkopolskie

Mocne strony
BliskoƑđ granicy zachodniej

Sųabe strony
Ponadprzeciħtna odlegųoƑđ do Warszawy

Zmiany
W stosunku do 2011 r. istotna poprawa dostħpnoƑci do granicy
zachodniej i do Warszawy

3.
Województwo
lubuskie

Mocne strony
BliskoƑđ granicy zachodniej; dobrze rozwiniħty sektor transportu i
logistyki

Sųabe strony
Niska għstoƑđ sieci drogowej; duǏa odlegųoƑđ do Warszawy; lotnisko
obsųugujČce najmniejszČ liczbħ pasaǏerów

Zmiany
W stosunku do 2011 r. poprawa dostħpnoƑci do Warszawy

4.
Województwo
zachodniopomorskie

Mocne strony
BliskoƑđ granicy zachodniej; bardzo dobra dostħpnoƑđ do transportu
morskiego; wysoki poziom rozwoju sektora transportu i logistyki

Sųabe strony
Niska għstoƑđ sieci drogowej; duǏa odlegųoƑđ do Warszawy; maųa
intensywnoƑđ pasaǏerskich przewozów lotniczych

Zmiany
W stosunku do 2011 r. nieznaczna poprawa dostħpnoƑci do Warszawy
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DostħpnoƑđ transportowa

5.
Województwo
dolnoƑlČskie

Mocne strony
BliskoƑđ granicy zachodniej

Sųabe strony
Ponadprzeciħtna odlegųoƑđ do Warszawy

Zmiany
W stosunku do 2011 r. utrata nieznacznej czħƑci przewagi w zakresie
dostħpnoƑci do granicy zachodniej

6.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
Ponadprzeciħtna intensywnoƑđ pasaǏerskich przewozów lotniczych;
ponadprzeciħtny poziom rozwoju sektora transportu i logistyki;
wysoka għstoƑđ sieci drogowej

Sųabe strony
NiǏsza od przeciħtnej dostħpnoƑđ do transportu morskiego

Zmiany
W stosunku do 2011 r. utrata czħƑci przewagi w zakresie dostħpnoƑci
do granicy zachodniej

7.
Województwo
ųódzkie

Mocne strony
BliskoƑđ Warszawy, brak sųabych stron

Sųabe strony
__________

Zmiany
W stosunku do 2011 r. poprawa dostħpnoƑci do granicy zachodniej i
do Warszawy
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5.5. ChųonnoƑđ rynku
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
Wysoka chųonnoƑđ rynku cechuje trzy województwa: mazowieckie, ƑlČskie oraz pomorskie. Ich wspólnČ cechČ
jest wyraǍnie ponadprzeciħtna (szczególnie w odniesieniu do mazowieckiego i pomorskiego) zamoǏnoƑđ gospodarstw domowych.
NajniǏszČ chųonnoƑciČ rynku cechuje siħ piħđ województw wschodniej Polski – podlaskie, warmiŷsko-mazurskie, podkarpackie, Ƒwiħtokrzyskie i lubelskie. SČ to obszary relatywnie sųabo zaludnione, w których gospodarstwa domowe oraz przedsiħbiorstwa generujČ wyraǍnie niǏszy popyt.
Mazowieckie
_lČskie
Pomorskie
DolnoƑlČskie
Maųopolskie
Opolskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Bódzkie
Lubuskie
Kujawsko-Pomorskie
Podlaskie
Warmiŷsko-Mazurskie

2012

Podkarpackie

2011
2010

_wiħtokrzyskie

2009
Lubelskie
-1,60

2008
-1,20

-0,80

-0,40

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

Wykres 4. Ocena województw pod wzglħdem chųonnoƑci rynku
ródųo: opracowanie IBnGR

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Jak juǏ wspomniano, trzy wiodČce pod wzglħdem chųonnoƑci rynku województwa majČ cechħ wspólnČ ale
róǏniČ siħ w zakresie poziomu popytu inwestycyjnego generowanego przez przedsiħbiorstwa.
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ChųonnoƑđ rynku

1.
Województwo
mazowieckie

Mocne strony
Wysoka siųa nabywcza gospodarstw domowych i popyt inwestycyjny

Sųabe strony
__________

Zmiany
WyraǍna poprawa w okresie 5 lat; brak istotnych zmian w stosunku
do 2011 r.

2.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
Bardzo wysoka għstoƑđ zaludnienia; wysoki popyt inwestycyjny

Sųabe strony
__________

Zmiany
Nieznaczny spadek w okresie 5 lat; brak istotnych zmian w stosunku
do 2011 r.

3.
Województwo
pomorskie

Mocne strony
Ponadprzeciħtna siųa nabywcza gospodarstw domowych

Sųabe strony
__________

Zmiany
Wzglħdny spadek w okresie 5 lat; w stosunku do 2011 r. brak
istotnych zmian
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5.6. Infrastruktura gospodarcza
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
NajwyǏszym poziomem rozwoju infrastruktury gospodarczej cechujČ siħ trzy województwa: mazowieckie,
ƑlČskie i dolnoƑlČskie. Ich wspólnČ cechČ jest ponadprzeciħtnie rozwiniħty sektor badawczo-rozwojowy oraz
otoczenia biznesu. Pod wzglħdem innych cech infrastruktury gospodarczej regiony te siħ róǏniČ.
NajniǏszy poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej odnotowano w województwach: warmiŷsko-mazurskim, Ƒwiħtokrzyskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim. Na obszarach tych sųabo rozwiniħta jest infrastruktura badawczo-rozwojowa (kujawsko-pomorskie wypada pod tym wzglħdem nieco lepiej). DysponujČ one takǏe
stosunkowo niewielkim zasobem wolnych terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.
Jedynym powaǏnym atutem województwa Ƒwiħtokrzyskiego jest jego wysoka pozycja w zakresie dziaųalnoƑci
targowo-wystawienniczej, która jednak nie wystarcza aby poprawiđ jego notowania.

DolnoƑlČskie
_lČskie
Mazowieckie
Opolskie
Maųopolskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Bódzkie
Pomorskie
Podkarpackie
Lubelskie
Lubuskie
2012
Warmiŷsko-Mazurskie

2011
2010

_wiħtokrzyskie

2009

Podlaskie

2008

Kujawsko-Pomorskie
-0,80

-0,40

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

Wykres 5. Ocena województw pod wzglħdem infrastruktury gospodarczej
ródųo: opracowanie IBnGR
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Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
KonĮguracja czynników atrakcyjnoƑci w zakresie infrastruktury gospodarczej jest specyĮczna dla kaǏdego z
województw. RównieǏ trzy najlepsze pod tym wzglħdem regiony, cechujČ siħ do pewnego stopnia innym zestawem mocnych i sųabych stron.

Infrastruktura gospodarcza

1.
Województwo
dolnoƑlČskie

Mocne strony
Dobrze rozwiniħty sektor otoczenia biznesu; ponadprzeciħtnie
rozwiniħty sektor B+R; duǏe zasoby wolnych terenów inwestycyjnych
w SSE

Sųabe strony
Niska aktywnoƑđ targowo-wystawiennicza

Zmiany
WyraǍny wzrost w okresie 5 lat; brak zmian w ujħciu rocznym

2.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
Dobrze rozwiniħty sektor badawczo-rozwojowy; ponadprzeciħtne
zasoby wolnych terenów inwestycyjnych w SSE; wysoka aktywnoƑđ
inwestorów w SSE

Sųabe strony
NiǏsza od przeciħtnej aktywnoƑđ targowo-wystawiennicza

Zmiany
Znaczny spadek w okresie 5 lat; w ujħciu rocznym nieznaczny spadek
– mniejsza powierzchnia wolnych terenów oraz niǏsza aktywnoƑđ
inwestorów w SSE oraz niǏsza aktywnoƑđ targowo-wystawiennicza

3.
Województwo
mazowieckie

Mocne strony
Dobrze rozwiniħty sektor otoczenia biznesu; dobrze rozwiniħty sektor
badawczo-rozwojowy

Sųabe strony
NiǏsza od przeciħtnej powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych
w SSE
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Infrastruktura gospodarcza
Zmiany
Brak istotnych zmian w okresie 5 lat, jak i w odniesieniu do
poprzedniego roku

5.7. Infrastruktura spoųeczna
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
Cztery województwa cechujČ siħ wyraǍnie ponadprzeciħtnym poziomem rozwoju infrastruktury spoųecznej.
Szczególnie wyróǏniajČ siħ w tym wzglħdzie województwo ƑlČskie oraz maųopolskie. Województwa: dolnoƑlČskie i mazowieckie wyraǍnie ustħpujČ dwóm wymienionym regionom, ale jednoczeƑnie ich przewaga nad
pozostaųymi województwami takǏe jest bardzo duǏa. Omawiane cztery województwa wyróǏniajČ siħ szerokČ
ofertČ kulturalnČ, a trzy z nich (z wyjČtkiem mazowieckiego) dobrze rozwiniħtČ infrastrukturČ turystycznČ.

_lČskie
Maųopolskie
DolnoƑlČskie
Mazowieckie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Bódzkie
Kujawsko-Pomorskie
_wiħtokrzyskie
Wielkopolskie
Warmiŷsko-Mazurskie
Podkarpackie

2012

Opolskie

2011

Lubuskie

2010
2009

Podlaskie

2008

Lubelskie
-1,20

-0,80

-0,40

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

2,80

Wykres 6. Ocena województw pod wzglħdem infrastruktury spoųecznej
ródųo: opracowanie IBnGR
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Grupa regionów o niskiej atrakcyjnoƑci w zakresie infrastruktury spoųecznej jest liczna, chođ szczególnie wyróǏnia siħ województwo lubelskie. Cechuje siħ ono niskČ intensywnoƑciČ Ǐycia kulturalnego, jak i niskim poziomem rozwoju infrastruktury turystycznej.

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Poziom rozwoju infrastruktury spoųecznej jest wypadkowČ róǏnych czynników. W zaleǏnoƑci od regionu rola
kaǏdego z nich moǏe byđ inna. Cztery wiodČce regiony do pewnego stopnia róǏniČ siħ konĮguracjČ skųadowych
infrastruktury spoųecznej.

Infrastruktura spoųeczna

1.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
Wysoka intensywnoƑđ dziaųalnoƑci kulturalnej; dobrze rozwiniħta
infrastruktura hotelowa i gastronomiczna; wysoka aktywnoƑđ
lokalnych instytucji kultury

Sųabe strony
__________

Zmiany
Minimalna poprawa w okresie 5 lat; nieznaczny spadek w ujħciu
rocznym – minimalna utrata przewagi w zakresie intensywnoƑci
dziaųalnoƑci gospodarczej i infrastruktury hotelowej i gastronomicznej

2.
Województwo
maųopolskie

Mocne strony
Wysoka intensywnoƑđ dziaųalnoƑci kulturalnej; dobrze rozwiniħta
infrastruktura hotelowa i gastronomiczna; wysoka aktywnoƑđ
lokalnych instytucji kultury

Sųabe strony
__________

Zmiany
Niewielka poprawa w okresie 5 lat; poprawa w ujħciu rocznym –
wzrost intensywnoƑci dziaųalnoƑci kulturalnej i rozwój infrastruktury
hotelowo-gastronomicznej
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Infrastruktura spoųeczna

3.
Województwo
dolnoƑlČskie

Mocne strony
Ponadprzeciħtna intensywnoƑđ dziaųalnoƑci kulturalnej; dobrze
rozwiniħta infrastruktura hotelowa; wysoka aktywnoƑđ lokalnych
instytucji kultury

Sųabe strony
__________

Zmiany
Minimalne pogorszenie w okresie 5 lat jak i w stosunku do roku
poprzedniego – niǏsza intensywnoƑđ dziaųalnoƑci kulturalnej

4.
Województwo
mazowieckie

Mocne strony
Ponadprzeciħtna intensywnoƑđ dziaųalnoƑci kulturalnej

Sųabe strony
__________

Zmiany
Niewielka poprawa w okresie 5 lat i w ujħciu rocznym – wyǏsza
intensywnoƑđ dziaųalnoƑci kulturalnej

5.8. Bezpieczeŷstwo powszechne
Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
Liderami w zakresie bezpieczeŷstwa powszechnego sČ cztery województwa wschodniej Polski – podlaskie,
lubelskie, Ƒwiħtokrzyskie i podkarpackie. Jest to efekt niskiego poziomu przestħpczoƑci i wysokiego lub przeciħtnego wskaǍnika wykrywalnoƑci przestħpstw.
Ranking regionów pod wzglħdem bezpieczeŷstwa powszechnego zamykajČ dwa województwa: dolnoƑlČskie
i ƑlČskie. CechujČ siħ one wysokim poziomem przestħpczoƑci i niǏszym od przeciħtnego wskaǍnikiem wykrywalnoƑci przestħpstw.
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Podkarpackie
_wiħtokrzyskie
Lubelskie
Podlaskie
Wielkopolskie
Warmiŷsko-Mazurskie
Kujawsko-Pomorskie
Opolskie
Maųopolskie
Bódzkie
Lubuskie
Mazowieckie
2012
Zachodniopomorskie

2011

Pomorskie

2010
2009

DolnoƑlČskie

2008
_lČskie
-1,60

-1,20

-0,80

-0,40

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

Wykres 7. Ocena województw pod wzglħdem bezpieczeŷstwa powszechnego
ródųo: opracowanie IBnGR

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Poziom bezpieczeŷstwa powszechnego jest wypadkowČ dwóch czynników. W zaleǏnoƑci od regionu, kaǏdy z
nich przyjmuje inne wartoƑci. Cztery wiodČce regiony do pewnego stopnia róǏniČ siħ konĮguracjČ skųadowych
opisujČcych poziom bezpieczeŷstwa powszechnego.
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Bezpieczeŷstwo powszechne

1.
Województwo
podkarpackie

Mocne strony
NajniǏszy poziom przestħpczoƑci; ponadprzeciħtna wykrywalnoƑđ
przestħpstw

Sųabe strony
__________

Zmiany
Utrata czħƑci przewagi w okresie 5 lat; w ujħciu rocznym brak
istotnych zmian

2.
Województwo
Ƒwiħtokrzyskie

Mocne strony
NajwyǏsza wykrywalnoƑđ przestħpstw; niǏszy od przeciħtnej poziom
przestħpczoƑci

Sųabe strony
__________

Zmiany
Poprawa w okresie 5 lat i w ujħciu rocznym ¬– spadek poziomu
przestħpczoƑci

3.
Województwo
lubelskie

Mocne strony
Niski poziom przestħpczoƑci; ponadprzeciħtna wykrywalnoƑđ
przestħpstw

Sųabe strony
__________

Zmiany
Brak istotnych zmian w okresie 5 lat i w ujħciu rocznym
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Bezpieczeŷstwo powszechne

4.

Mocne strony

Województwo
podlaskie

Niski poziom przestħpczoƑci

Sųabe strony
__________

Zmiany
WyraǍna poprawa w okresie 5 lat; w ujħciu rocznym niewielka
poprawa – wyǏsza wykrywalnoƑđ przestħpstw

5.9. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna – ujħcie syntetyczne

_lČskie
Mazowieckie
DolnoƑlČskie
Wielkopolskie
Maųopolskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie
Bódzkie
Kujawsko-Pomorskie
Opolskie
Lubuskie
Podkarpackie
Lubelskie
Warmiŷsko-Mazurskie

2012
2011
2010
2009

_wiħtokrzyskie
Podlaskie

Wykres 8. Ocena województw pod wzglħdem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej
ródųo: opracowanie IBnGR
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2008

Przestrzenne zróǏnicowanie atrakcyjnoƑci
WyraǍnym liderem atrakcyjnoƑci inwestycyjnej nadal pozostaje województwo ƑlČskie. Wysoka atrakcyjnoƑđ
inwestycyjna cechuje województwo mazowieckie i dolnoƑlČskie. Grupħ regionów o ponadprzeciħtnej
atrakcyjnoƑci tworzČ województwa: wielkopolskie, maųopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i ųódzkie.
Wszystkie wymienione regiony zajmujČ wysokie lub przeciħtne pozycje w wiħkszoƑci aspektów atrakcyjnoƑci
inwestycyjnej. KonĮguracja tych atutów jest jednak doƑđ zróǏnicowana.
W klasie regionów o niskiej atrakcyjnoƑci znalazųo siħ piħđ województw – podkarpackie, lubelskie, warmiŷsko-mazurskie, Ƒwiħtokrzyskie i podlaskie. Ich pozycja jest przede wszystkim konsekwencjČ dųugofalowych
procesów spoųeczno-gospodarczych. Niska intensywnoƑđ urbanizacji i uprzemysųowienia, w okresie w którym procesy te dokonaųy gųħbokich przeksztaųceŷ w wielu regionach europejskich i niektórych polskich, nie
pozwoliųa na wyksztaųcenie siħ odpowiedniej „masy krytycznej” (korzyƑci skali i aglomeracji) w zakresie najistotniejszych zasobów dla duǏych inwestorów. Mimo postħpów w rozbudowie i modernizacji infrastruktury
o znaczeniu krajowym, obszary te nadal cechujČ siħ niskČ dostħpnoƑciČ transportowČ. BiorČc pod uwagħ
fakt, Ǐe oddane w ostatnich latach inwestycje infrastrukturalne istotnie poprawiųy dostħpnoƑđ do regionów
zachodniej i centralnej Polski, róǏnica jest szczególnie duǏa. Oddanie do uǏytku planowanych inwestycji
infrastrukturalnych w centralnej i wschodniej Polsce pozwoli jednak na istotnČ poprawħ dostħpnoƑci do
omawianej grupy regonów.
Niska atrakcyjnoƑđ inwestycyjna piħciu województw nie oznacza, Ǐe nie majČ one szans na przyciČgniħcie
duǏych inwestorów – szanse te sČ, ale mniejsze niǏ w innych województwach. MoǏna je zwiħkszyđ, wzmacniajČc atrakcyjnoƑđ inwestycyjnČ dla dziaųalnoƑci bazujČcych na unikatowych zasobach i atutach tych regionów – siųČ rzeczy nie ujħtych w analizie porównawczej – i poszukujČc inwestorów niekoniecznie duǏych ale
mogČcych efektywnie wykorzystađ posiadane atuty.

Województwa o najwyǏszej atrakcyjnoƑci
Osiem województw o najwyǏszej, wysokiej i ponadprzeciħtnej atrakcyjnoƑci inwestycyjnej, mimo pewnych
cech wspólnych, róǏni siħ doƑđ istotnie jej proĮlem. KaǏde z nich dysponuje nieco innymi mocnymi i sųabymi
stronami.
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AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna

1.
Województwo
ƑlČskie

Mocne strony
Zasoby i koszty pracy; rynek zbytu; infrastruktura gospodarcza;
infrastruktura spoųeczna

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa powszechnego

Zmiany
Brak zmian w okresie 5 lat; w perspektywie rocznej niewielkie
pogorszenie – utrata czħƑci przewagi w zakresie dostħpnoƑci
transportowej

2.
Województwo
mazowieckie

Mocne strony
AktywnoƑđ wobec inwestorów; dostħpnoƑđ transportowa; rynek
zbytu; infrastruktura gospodarcza; infrastruktura spoųeczna

Sųabe strony
Koszty pracy; poziom bezpieczeŷstwa powszechnego

Zmiany
Poprawa w okresie 5 lat; w stosunku do 2011 r. wzrost – lepsza
dostħpnoƑđ transportowa

3.
Województwo
dolnoƑlČskie

Mocne strony
AktywnoƑđ wobec inwestorów; rynek zbytu; infrastruktura
gospodarcza; infrastruktura spoųeczna

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa powszechnego

Zmiany
Niewielki spadek w okresie 5 lat; wzglħdny spadek w stosunku
do 2011 r. – utrata czħƑci przewagi w zakresie dostħpnoƑci
transportowej; obniǏenie aktywnoƑci wobec inwestorów
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AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna

4.
Województwo
wielkopolskie

Mocne strony
Zasoby i koszty pracy; aktywnoƑđ wobec inwestorów; dostħpnoƑđ
transportowa;

Sųabe strony
__________

Zmiany
W okresie 5 lat pogorszenie; w perspektywie rocznej poprawa –
wyǏsza dostħpnoƑđ transportowa, bardziej chųonny rynek zbytu,
wyǏszy poziom bezpieczeŷstwa powszechnego

5.
Województwo
maųopolskie

Mocne strony
Zasoby i koszty pracy; infrastruktura spoųeczna

Sųabe strony
__________

Zmiany
Brak zmian w okresie 5 lat; w stosunku do 2011 r. spadek – utrata
czħƑci przewagi w zakresie dostħpnoƑci transportowej; niǏsza
aktywnoƑđ wobec inwestorów

6.
Województwo
zachodniopomorskie

Mocne strony
AktywnoƑđ wobec inwestorów; dostħpnoƑđ transportowa

Sųabe strony
__________

Zmiany
WyraǍny wzrost w okresie 5 lat; poprawa w perspektywie rocznej
– wiħksza aktywnoƑđ wobec inwestorów, poprawa infrastruktury
gospodarczej oraz bardziej chųonny rynek zbytu
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AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna

7.
Województwo
pomorskie

Mocne strony
Rynek zbytu; aktywnoƑđ wobec inwestorów

Sųabe strony
Poziom bezpieczeŷstwa powszechnego

Zmiany
W okresie 5 lat brak istotnych zmian, w perspektywie rocznej
niewielkie pogorszenie – wzglħdnie niǏsza aktywnoƑđ wobec
inwestorów

8.
Województwo
ųódzkie

Mocne strony
Zasoby i koszty pracy

Sųabe strony
__________

Zmiany
Brak istotnych zmian w okresie 5 lat; w perspektywie rocznej wyraǍna
poprawa – wyǏsza aktywnoƑđ wobec inwestorów i lepsza dostħpnoƑđ
transportowa
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Tabela 6. AtrakcyjnoƑđ inwestycyjna województw w 2012 r.

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ranga

66
0,58
0,50
0,41
0,25
0,02
0,14
0,10

-0,21

-0,08
0,01

-0,34

-0,61

-0,40

-0,55

-0,67

Mazowieckie

DolnoƑlČskie

Wielkopolskie

Maųopolskie

Zachodniopomorskie

Pomorskie

Bódzkie

Kujawsko-Pomorskie

Opolskie

Lubuskie

Podkarpackie

Lubelskie

Warmiŷsko-Mazurskie

_wiħtokrzyskie

Podlaskie

ródųo: opracowanie IBnGR

0,85

WartoƑđ
wskaǍnika
synt. 2008

_lČskie

Województwo

16

14

13

15

12

9

10

11

7

6

8

5

4

3

2

1

Pozycja
w rankingu
2008

-0,62

-0,56

-0,38

-0,65

-0,38

-0,11

-0,11

-0,22

0,02

0,02

0,07

0,32

0,43

0,69

0,61

0,87

WartoƑđ
wskaǍnika
synt. 2009

15

14

12

16

13

9

10

11

8

7

6

5

4

2

3

1

Pozycja
w rankingu
2009

Tabela 7. Zmiany atrakcyjnoƑci inwestycyjnej województw w latach 2008–2012
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