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Wstęp
W którym województwie żyje się najwygodniej? W którym regionie władze lokalne osiągnęły
największy sukces ekonomiczny? Czy 16 województw to nie jest za dużo? Przed wyborami
samorządowymi Polacy zadają sobie różne pytania. Dział Analiz Bankier.pl postanowił
odpowiedzieć na część z nich.
Raport zawiera:
1. opis sytuacji gospodarczej każdego województwa,
2. ranking województw szeregujący regiony pod względem ekonomicznego klimatu
do życia dla przeciętnego obywatela,
3. opracowanie zmian wysokości wynagrodzeń i przeciętnej stopy bezrobocia w latach
2011-14.
Różnice w rozwoju i potencjale gospodarczym polskich regionów w niektórych przypadkach
są tak wielkie, że - przekraczając granice danego województwa - można odnieść wrażenie, że
wjechało się na teren innego państwa. Mazowsze jako samodzielny kraj osiągałoby PKB
wielkości Ekwadoru, a mierzone na głowę każdego mieszkańca – Tajwanu, czyli kraju
powszechnie uznawanego za jeden z bogatszych na świecie. Jednak Polska to nie tylko
bogate okolice Warszawy czy Wrocławia. To również prowincja ze stolicami województw,
których populacja czasem ledwo przekracza 100 tys. mieszkańców, a średnia pensja stanowi
niecałe 80% przeciętnej krajowej. Ocena sukcesu gospodarczego państwa nie może opierać
się jedynie na widocznych osiągnięciach najbogatszych, ale powinna być również oceniana
przez pryzmat „najsłabszego ogniwa”, a niestety skupia ono 2/3 ludności kraju. W Unii
Europejskiej stawia się na politykę zrównoważonego rozwoju – stąd takie podejście jest nie
tyle wyrazem fanaberii, ale bardzo wskazane.
Raport Bankier.pl „Regiony 2014: co się zmieniło w samorządach od 2010 roku?” to
opracowanie najistotniejszych danych gospodarczych dotyczących wszystkich województw.
Zwykły pracujący Kowalski zwykle nie ma czasu, sił i energii, by przeanalizować ponad 1000
stron raportów GUS-u, Banku Światowego czy OECD, które zwykle zawierają kilkanaście
tysięcy danych. Dlatego postaraliśmy się stworzyć możliwie najprostszą syntezę zrozumiałą
dla przeciętnego Polaka – nie tylko warszawiaka, ale też rzeszowianina, szczecinianina czy
gorzowianina, który na co dzień nie jest zainteresowany ekonomią, a gdy przychodzi czas
wyborów, chciałby wiedzieć, co tak naprawdę się zmieniło?
Życzymy miłej lektury
Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl
Zespół Działu Analiz Bankier.pl
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PKB w Polsce wg województw
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Bezrobocie wg województw
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Zatrudnienie i wynagrodzenie wg województw
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Ranking województw Bankier.pl
Wzrost mobilności Polaków spowodowany rozwojem technologicznym oraz zmianami
zachodzącymi w społeczeństwie sprawia, że coraz częściej zadajemy sobie pytanie, gdzie najlepiej
się żyje. Zwykle odpowiedzi prowadzą nas do dalekich krajów. Nie każdy Polak chce żyć na
obczyźnie, ale samemu również ciężko zadecydować, który region jest najbardziej przyjazny w
sensie ekonomicznym dla przeciętnego Polaka. Właśnie do tych celów porównawczych zespół
Działu Analiz Bankier.pl przygotował prosty ranking województw.

RANKING WOJEWÓDZTW BANKIER.PL
Miejsce
Województwo
Wskaźnik*
1
mazowieckie
0,47
2
śląskie
0,66
3
wielkopolskie
0,87
4
lubuskie
0,88
5
łódzkie
1,00
6
dolnośląskie
1,02
7
opolskie
1,14
8
kujawsko-pomorskie
1,20
9
małopolskie
1,21
10
podkarpackie
1,22
11
pomorskie
1,24
12
zachodniopomorskie
1,25
13
podlaskie
1,28
14
lubelskie
1,31
15
świętokrzyskie
1,39
16
warmińsko-mazurskie
1,44
Opracowanie Bankier.pl na podstawie danych GUS-u

*Im niższa wartość wskaźnika, tym wyższe miejsce w rankingu.
W rankingu uwzględniono przeciętne wynagrodzenie w danym województwie, średnią cenę
metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w największym mieście regionu,
stopę bezrobocia oraz zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.




Dla stosunku ceny metra kwadratowego do średnich zarobków przyjęto wagę 0,5. Ma
ona największy wpływ na końcową wartość wskaźnika, gdyż w rozważaniach
uwzględniono, że to właśnie czas potrzebny na zakup własnego mieszkania ma
decydujące znaczenie dla wielu Polaków.
Dla wielkości bezrobocia przyjęto wagę 0,2 – jest ona niska z uwagi na bardzo duży
udział szarej strefy, zwłaszcza w poszczególnych wschodnich województwach. Wyższa
waga mogłaby zakrzywić obraz rzeczywistych problemów ze znalezieniem płatnego
zatrudnienia w danym regionie.
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Dla wielkości zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przyjęto wagę 0,3 – uznaliśmy,
że jest to silny czynnik, bo to rozwój przedsiębiorstw odgrywa największą rolę w
kreowaniu innowacji i zwiększaniu ogólnego poziomu zarobków. Im więcej ludzi
pracuje w sektorze przedsiębiorstw, tym wytwarzają oni większy i bardziej realny
produkt narodowy, kształtują kulturę pracy oraz mają wpływ na kondycję finansową
budżetów samorządowych.

Nie brano pod uwagę niewątpliwych zalet piękna krajobrazu, bogactwa kulturalnego czy
klimatu panującego w danym województwie – w tym wypadku odczucia mogą być zbyt
subiektywne, dlatego przy tworzeniu wskaźnika skupiono się tylko na danych
ekonomicznych.
Województwo

Miasto

dolnośląskie

Wrocław
Bydgoszcz
Toruń
Lublin
Zielona Góra
Gorzów
Wielkopolski
Łódź
Kraków
Warszawa
Opole
Rzeszów
Białystok
Gdańsk
Kielce
Katowice
Olsztyn
Poznań
Szczecin

kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
świętokrzyskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Średnia cena transakcyjna z m2 na rynku
pierwotnym w III kw. 2014 roku
5890 zł
4426 zł
4723 zł
3398 zł
4582 zł
6025 zł
7197 zł
4422 zł
4341 zł
4412 zł
6412 zł
4757 zł
4880 zł
4407 zł
5948 zł
4602 zł
Źródło: Amron, opracowanie Bankier.pl.

Na pierwszym miejscu znalazło się woj. mazowieckie. Chociaż są tutaj bardzo drogie
mieszkania, to mimo wszystko rekompensują je stosunkowo wysokie zarobki. Na drugim
miejscu znalazło się województwo śląskie, które cechuje wysoka przeciętna pensja i w miarę
niskie ceny transakcyjne (w porównaniu do większych metropolii) metra kwadratowego
mieszkania na rynku pierwotnym. Miejsce na podium zajęło jeszcze woj. wielkopolskie, gdzie
mamy bardzo niską stopę bezrobocia oraz wysoki wskaźnik zatrudnienia.
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Lubuskie tuż za podium. Dolny Śląsk w środku stawki
Dużym zaskoczeniem jest 4. pozycja woj. lubuskiego. Tutaj decydujące znaczenie miały
bardzo tanie mieszkania, nawet jak na poziom stosunkowo niskiego przeciętnego
wynagrodzenia (3342 zł brutto). Piątą pozycję, tuż przed województwem dolnośląskim,
zajęło województwo łódzkie – wbrew pozorom tutaj przeciętne wynagrodzenie jest wyższe
niż w woj. wielkopolskim, a mieszkania w Łodzi są tańsze niż w Poznaniu. Dolny Śląsk i woj.
opolskie zajmują odpowiednio 6. i 7. pozycję. W tym pierwszym województwie mamy bardzo
wysokie średnie zarobki, ale niestety równie wysokie ceny za metr kwadratowy mieszkania. Z
kolei na Opolszczyźnie występuje stosunkowo wysokie bezrobocie i znacznie niższy od
średniej (12%) wskaźnik zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (9%). Kujawy znalazły się
przed Małopolską głównie za sprawą niskich cen mieszkań. Podkarpackie wygrało z woj.
pomorskim z tego samego powodu. Na 12. miejscu jest woj. zachodniopomorskie, które
cierpi z powodu wysokiej stopy bezrobocia (15,4%).
Strefa spadkowa
Ostatnie cztery miejsca zajmują woj. z tzw. ściany wschodniej objęte m.in. unijnym
programem Rozwoju Polski Wschodniej – podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz
warmińsko-mazurskie. W tych regionach ceny mieszkań są wyraźnie niższe niż w
pozostałych województwach, ale stosunek tych cen do przeciętnego wynagrodzenia jest
mocno niekorzystny.
W zależności od przyjętej wagi np. dla wskaźnika zatrudnienia lub wielkości stopy bezrobocia
– dochodziło do niewielkich roszad na ostatnich czterech miejscach. Gdyby wskaźnik
zawierał wyższą wagę np. dla wielkości bezrobocia, to również dochodziłoby do zmian w
środku rankingu np. Dolny Śląsk zajmowałby 4. pozycję, a lubuskie 10. Niezmiennie zawsze
wygrywa Mazowsze, a drugie miejsce zajmuje Śląsk.

Wynagrodzenia i rynek pracy w 2011 i 2014 roku
Osiągnięcia władz poszczególnych regionów na niwie gospodarczej zwykle nie stanowią
najważniejszego kryterium przy urnie wyborczej. Przy ocenie samorządów należy brać
poprawkę, że ostatnie lata rządów zbiegły się z największym kryzysem gospodarczym od
100 lat. Niemniej niektóre regiony poradziły sobie lepiej, a inne gorzej.
Celem władz samorządowych jest m.in. umiejętne przyciąganie inwestorów, tworzenie
klimatu (w tym administracyjnego) do rozwoju przedsiębiorczości oraz dbanie o
redystrybucję środków unijnych. Im lepiej władza radzi sobie z amortyzowaniem
niekorzystnej sytuacji gospodarczej wywołanej światową recesją lub poprawia wskaźniki
dotyczące rynku pracy i dochodów ludności – tym lepiej.
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Od 2011 roku stopa bezrobocia wzrosła w ośmiu województwach. Spadła w siedmiu, a w
jednym pozostała bez zmian. Najsilniejszy spadek odnotowano w woj. dolnośląskim (o 1 p.
proc). Wyraźnie poprawiła się sytuacja na rynku pracy m.in. na Podlasiu, Podkarpaciu i
Pomorzu.
Największy wzrost odnotowano w woj. kujawsko pomorskim (3,6 p. proc), w
zachodniopomorskim (3,9 p. proc) oraz w woj. mazowieckim (2,9 p. proc).
Województwo
Przeciętna pensja brutto
Bezrobocie
Zmiana
Rok
I-III kw. 2011 I-III kw. 2014*
I-III kw. 2011 I-III kw. 2014*
9%
dolnośląskie
3 594 zł
3 934 zł
12,5%
11,5%
13%
kujawsko-pomorskie
2 992 zł
3 379 zł
12,4%
16,0%
10%
lubelskie
3 111 zł
3 422 zł
13,1%
12,8%
13%
lubuskie
2 967 zł
3 342 zł
12,4%
13,3%
14%
łódzkie
3 192 zł
3 626 zł
12,2%
12,6%
10%
małopolskie
3 313 zł
3 660 zł
10,4%
10,2%
9%
mazowieckie
4 407 zł
4 817 zł
7,3%
10,2%
12%
opolskie
3 187 zł
3 574 zł
13,6%
12,5%
9%
podkarpackie
3 000 zł
3 263 zł
15,0%
14,7%
11%
podlaskie
3 023 zł
3 358 zł
13,8%
13,4%
12%
pomorskie
3 569 zł
3 999 zł
12,3%
11,5%
6%
śląskie
3 897 zł
4 141 zł
10,0%
10,0%
12%
świętokrzyskie
3 022 zł
3 381 zł
10,6%
14,6%
13%
warmińsko-mazurskie
2 848 zł
3 216 zł
17,2%
18,6%
9%
wielkopolskie
3 291 zł
3 593 zł
8,6%
8,2%
14%
zachodniopomorskie
3 164 zł
3 597 zł
11,4%
15,3%
11%
Polska
3 286 zł
3 644 zł
12,1%
12,8%
Źródło: Opracowanie Bankier.pl na podstawie danych GUS-u


Dane za I-III kw. 2014 rok zestawione z analogicznym okresem 2011 roku w związku z tym
różnią się od tych w pozostałych tabelach, gdzie prezentujemy dane miesięczne (wrzesień
2014 rok).

W każdym województwie odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Jednak nie
wszędzie był on tak samo silny. Najmocniej pensje wzrosły w woj. łódzkim i
zachodniopomorskim (14%), co w pewnym sensie jest spowodowane efektem niskiej bazy.
Najsłabiej na Śląsku, ale tu decydujący wpływ na zarobki miało wyraźne pogorszenie
koniunktury w górnictwie.
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Średniacy gonią bogatych. Biedni dostają zadyszki
Poniżej średnich wzrostów znalazła się Wielkopolska, Mazowsze, Małopolska, Dolny Śląsk,
Podkarpacie i Lubelszczyzna. Pierwsze cztery wymienione województwa zawsze cechowały
wyższe zarobki na tle pozostałych regionów – zatem miały mniej do nadrobienia, trudniej z
wyższego poziomu osiągać znacznie większe wzrosty. Tego samego nie można napisać o
Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdzie wielkość przeciętnego wynagrodzenia zwiększa dystans
do średniej w całym kraju.
Przyczyn można szukać w kryzysie gospodarczym, embargu rosyjskim lub pogorszeniu
kondycji ważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie danego regionu. Niemniej, to
właśnie hasłem większości władz samorządowych jest zwiększanie dobrobytu mieszkańców
danego regionu. Zwiększanie się dysproporcji w średnim wynagrodzeniu w poszczególnych
województwach to po prostu porażka polityki zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej zadłużone województwa
Bankier.pl dotarł do informacji dotyczących zadłużenia, dochodów i wydatków
poszczególnych regionów. Finanse województw to jedna z większych "tajemnic"
budżetowych państwa. Wbrew pozorom wcale nie jest tak różowo i zanim zadecydujemy,
na kogo zagłosować – lepiej sprawdźmy, jakim był gospodarzem.

Thinkstock

Polska nie jest jednolitym krajem pod względem rozwoju gospodarczego. Są bogatsze i
biedniejsze województwa, które dysponują różnymi budżetami. Wybory samorządowe
nadchodzą wielkimi krokami. Wbrew pozorom mało wiemy o regionach Polski, a już
naprawdę niewiele o sytuacji finansowej poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego.
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Wykonane dochody i wydatki województw w 2013 roku

Województwo

Dochody
wykonane Wykonanie
w mln zł

Wydatki
Deficyt/
wykonane Wykonanie
Nadwyżka
w mln zł
w mln zł

Dług w mln
zł

Dług w
stosunku
do dochodu

dolnośląskie

1 626

102%

1 588

98%

38,00

552,00

34%

kujawsko-pomorskie

755

97%

742

92%

13,00

367,00

49%

lubelskie

1 000

98%

1 039

93%

-39,00

409,00

41%

lubuskie

599

92%

578

88%

21,00

191,00

32%

łódzkie

751

100%

753

94%

-2,00

441,00

59%

małopolskie

1 108

100%

1 107

95%

1,00

439,00

40%

mazowieckie

2 164

88%

2 191

81%

-27,00

1 587,00

73%

opolskie

472

99%

443

96%

29,00

232,00

49%

podkarpackie

1 142

95%

1 112

91%

30,00

317,00

28%

podlaskie

572

85%

560

76%

12,00

20,70

4%

pomorskie

845

101%

830

92%

15,00

395,00

47%

śląskie

1 592

92%

1 705

87%

-113,00

500,00

31%

świętokrzyskie 639

94%

734

90%

-95,00

143,00

22%

warmińsko-mazurskie

886

94%

923

92%

-37,00

275,00

31%

wielkopolskie

1 170

101%

1 385

95%

-215,00

441,00

38%

zachodniopomorskie

792

99%

829

97%

-37,00

308,00

39%
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Wykonane dochody i wydatki województw w 2013 roku

Województwo

Ogółem

Dochody
wykonane Wykonanie
w mln zł

16 113

96%

Wydatki
Deficyt/
wykonane Wykonanie
Nadwyżka
w mln zł
w mln zł

16 519

91%

-25,38

Dług w mln
zł

Dług w
stosunku
do dochodu

6617,70

39% (41%
średnia
ważona)

Źródło: Ministerstwo Finansów, opracowanie Bankier.pl

Okazuje się, że sytuacja wcale nie jest tak różowa. Średni deficyt to 25 mln zł. Łączne długi
województw to ponad 6,6 mld zł, czyli trzykrotność rocznych dochodów województwa
mazowieckiego. Najmniej zadłużone jest Podlasie, ale to również region o najniższym
dochodzie i stosunkowo małej liczbie mieszkańców.
Podlasie nie zadłużyło się tak silnie dlatego, że nie chciało, tylko dlatego, że nie udało się
wykonać planu! Pierwotnie dochody szacowano na 676 mln zł! Zabrakło 100 mln zł.
Równocześnie wysokość planowanych wydatków zapisanych w budżecie to 737 mln zł.
Słowem, zakładano deficyt na poziomie 61 mln zł, a to równowartość 10% rocznych
wpływów tego regionu. Można to rozumieć tak, jakby władza tuż przed rokiem wyborczym
planowała znaczne inwestycje na kredyt. Inwestycje widać, kredytu nie. Ludzie głosują na to,
co widzą, a nie na to, co czują. A szkoda, bo długi zaraz bardzo mocno zaczną ciążyć im po
kieszeni.
Większości województw nie udaje się zebrać całej zaplanowanej kwoty budżetu. Średnio
wpływy z planami pokrywają się w 96%. W tej kwestii dochodzi do pewnych skrajności – w
województwie dolnośląskim zebrano więcej, niż zakładano, a na Mazowszu w zasadzie
zabrakło ponad 150 mln zł. Jest to równocześnie najbardziej zadłużone województwo, bo
łączne zobowiązania wynoszą tu aż 73% rocznych wpływów. Władze tego regionu na swoje
usprawiedliwienie mogą podać tylko dwa argumenty – bardzo duże inwestycje w
infrastrukturę oraz niekorzystne zapisy dotyczące płatności tzw. „janosikowego”.

Moda na budżety partycypacyjne
W ten sposób samorządy niejako tworzą iluzję wpływu obywateli na wydawanie środków
publicznych. Za parę lat radni będą mogli się bronić, że wysokie zadłużenie wynika z realizacji
obietnic składanych wyborcom, którzy mieli czynny udział w podziale środków budżetowych.
Zwykle samorząd informuje mieszkańców, że ma np. 50 mln zł, które wyda zgodnie z wolą
obywateli wyrażoną poprzez głosowanie internetowe na
www.bankier.pl
www.facebook.com/Bankierpl
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odfiltrowane pod względem formalnym propozycje. Spory odsetek wybranych przez lud
projektów dotyczy upiększania „miast”, budowy ścieżek rowerowych, etc. – ogólnie rzeczy o
niskim znaczeniu dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza kreacji miejsc pracy. Pod
warunkiem, że nie bierzemy pod uwagę dochodów spółek, którym uda się wygrać przetarg
na zamówienie publiczne.
Jeszcze nigdy nie widziałem projektu obywatelskiego z planem zaoszczędzenia kwoty
przewidzianej na partycypacje w celu zmniejszenia zadłużenia regionu. To chyba ostateczny
dowód na to, że wymagamy profesjonalizmu od władzy, ale sami mamy kłopoty z
zachowaniem zdrowego rozsądku.

6. miejsce

Województwo dolnośląskie

w rankingu województw
Bankier.pl.

Dolny Śląsk to część Polski leżąca najbliżej środka Unii
Europejskiej, stanowiąca naturalną bramę dla zagranicznych inwestorów. To także
województwo ogromnych kontrastów: rozwijającego się Wrocławia i bogatego zagłębia
miedziowego oraz upadłego sudeckiego okręgu przemysłowego.

Wrocław EASTNEWS/MARCIN RUTKIEWICZ/REPORTER

Wrocław i historyczny Śląsk to część tzw. Ziem Odzyskanych, jakie po II wojnie światowej
weszły w skład Polski. Ślady niemieckiej przeszłości widać na każdym kroku: w architekturze,
gęstości linii kolejowych czy układzie urbanistycznym miast i wsi. Dolnośląskie jest dopiero 7.
województwem co do powierzchni i 5. pod względem liczby ludności, ale generuje blisko 9%
produktu krajowego brutto Polski. Tylko mazowieckie, śląskie i wielkopolskie wytwarzają
więcej. PKB na mieszkańca Dolnego Śląska w 2012 roku wyniosło 47 tys. zł. – wyższe było
tylko w mazowieckim (czytaj: w Warszawie).
Dolnośląskie
Ludność (w mln)
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw wg PKD 2007
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2,91
10,9%
4011,5 zł brutto (2861 zł
netto)
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Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
439 829
PKB w mld zł
137,18
PKB per capita (w zł)
47 056
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
44%
Migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
3662
Rozwody na 1000 ludności
2
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Serbii
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
1626,4
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
1588,3
Zobowiązania jako % dochodów
34%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Za gospodarczym rozwojem regionu stoją dwa silniki. Będący centrum akademickim,
kulturowym, przemysłowym i usługowym Wrocław oraz miedziowe zagłębie głogowskopolkowickie, gdzie swoje huty i kopalnie ma KGHM Polska Miedź – największy komercyjny
pracodawca w regionie. Na bazie kapitału przemysłowego i ludzkiego ekonomiczną siłę
województwa budowały inwestycje zagraniczne (Volvo, Toyota, LG, 3M, Siemens) oraz
polscy przedsiębiorcy, którzy zbudowali takie firmy jak Getin, Koelner, Work Service, Impel,
Lukas, CCC, ATM czy zniszczony przez fiskusa JTT.
Największym miastem i centrum regionu jest Wrocław liczący oficjalnie 632 tys.
mieszkańców, choć ludność całej aglomeracji wrocławskiej szacowana jest na milion.
Następne na liście są Wałbrzych i Legnica, które zamieszkuje nieco ponad sto tysięcy ludzi.
Oba miasta różni prawie wszystko.
Legnica to ośrodek swój dobrobyt zawdzięczający miedzi, której ceny od dekady utrzymują
się na bardzo wysokich poziomach. Wałbrzych to miasto upadłe, doprowadzone do ruiny
polityczną decyzją o zamknięciu całego zagłębia węglowego. Legnica jest położona na
równinie tuż przy autostradzie A4 i linii kolejowej Wrocław-Berlin zapewniającą dobrą
komunikację z Niemcami. Leżący z dala od głównych szlaków komunikacyjnych Wałbrzych
rozrzucony jest wśród Gór Wałbrzyskich. W przeciwieństwie do zrównanego z ziemią
Wrocławia oba miasta przetrwały II wojnę światową nietknięte, ale obecnie to Wałbrzych
przypomina strefę zdemilitaryzowaną.
Ten przykład pokazuje, że dolnośląskie jest krainą kontrastów. Zarówno geograficznie
(równiny na północy, góry na południu) jak i gospodarczo. Stopa bezrobocia we Wrocławiu
wynosi 5% i ze znalezieniem pracy nie ma tu większych trudności. Są jednak powiaty, gdzie
zarejestrowani bezrobotni stanowią 20-25% populacji czynnej zawodowo. Jeśli wierzyć tym
danym, powiat kłodzki, wałbrzyski, górowski, złotoryjski czy lwówecki powinny być
obszarami nędzy i rozpaczy. Jednakże oficjalnej statystyce przeczą obserwacje empiryczne.
Turystyka, szara strefa i wyjazdy do pracy za granicą sprawiają, że
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nawet mieszkańcy najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych gospodarczo obszarów Dolnego
Śląska podnoszą poziom życia.
Dolny Śląsk jest regionem, który najlepiej wykorzystał szansę, jaką dla polskiej gospodarki
było członkostwo w Unii Europejskiej. W latach 2003-11 (nowszych danych Eurostat nie
prezentuje) PKB per capita liczone w euro wzrosło o 114%, czyli najwięcej ze wszystkich
polskich województw. Dla porównania, w skali całego kraju parametr ten wzrósł o 92%. W
2011 roku PKB per capita dolnośląskiego wyniosło 44% średniej unijnej wobec 38% dla
Polski. W 8 lat nadrobiono 18 punktów procentowych. Niemniej od większości regionów
zachodniej Europy wciąż dzieli nas przepaść. Według ostatnich dostępnych danych PKB per
capita w regionie dolnośląskim wyniosło 10,9 tys. euro. W bogatszych regionach „starej UE”
wskaźnik ten sięga 30-40 tys. euro, a w biednych nie spada poniżej 15 tys. Jak widać, jest
jeszcze sporo do nadrobienia
W najbliższych latach największym wyzwaniem dla Dolnego Śląska będzie utrzymanie
przyzwoitej dynamiki wzrostu z poprzednich dwóch dekad. Aby tego dokonać, region musi
poprawić swoją sytuację demograficzną, przyciągając mieszkańców innych województw oraz
innych krajów. Po drugie, konieczna jest poprawa infrastruktury w biedniejszych częściach
Dolnego Śląska. Tak, aby mieszkańcy Kłodzka, Wałbrzycha czy Złotoryi w ciągu godziny byli w
stanie dojechać do pracy we Wrocławiu, zamiast pobierać zasiłki w lokalnym MOPS-ie.

Województwo kujawsko-pomorskie

8. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Województwo kujawsko-pomorskie ma dwie stolice – Bydgoszcz i
Toruń. W ostatnich latach oba miasta nabrały na znaczeniu.
Dobrze wydane środki unijne oraz inwestycje w połączenia drogowe z resztą kraju
sprawiają, że Kujawy mają coraz większe szanse na przyciąganie atrakcyjnych inwestycji.
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Toruń EASTNEWS/GERARD/REPORTER

Województwo kujawsko-pomorskie pod względem wskaźników nie wypada najlepiej.
Oficjalna stopa bezrobocia wynosi 16%, przeciętna pensja to tylko 3,3 tys. zł brutto (2,3 tys.
zł netto), a PKB per capita w stosunku do średniej UE to tylko 54%. Pomimo licznych
problemów, bydgosko-toruński okręg przemysłowy to jeden z najlepszych obszarów
inwestycyjnych w kraju m.in. z powodu korzystnego położenia w centrum kraju, na
przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych Polski.
Kujawsko-pomorskie
Ludność (w mln)
2,09
Stopa bezrobocia rejestrowanego
15,7%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3303 zł brutto (2400 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
239 280
PKB w mld zł
70,9
PKB per capita (w zł)
33 803
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
32%
Migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1479
Rozwody na 1000 ludności
2
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Estonia
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
755
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
742
Zobowiązania jako % dochodów
48,6%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Bydgoszcz liczy 360 tys. mieszkańców. Jest to 8. największe miasto w Polsce i siedziba
wojewody kujawsko-pomorskiego. W ostatnich latach odrobinę zaniedbane, o
niewykorzystanym potencjalne, ale to się zmienia. W 2005 roku utworzono tu Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego, co podniosło rangę miasta. Jako silny ośrodek gospodarczy i
przemysłowy Bydgoszcz m oże pochwalić się m.in. tak dużymi i innowacyjnymi firmami jak
Pesa produkująca pojazdy szynowe.
Toruń to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w kraju. Liczy 203 tys. mieszkańców i
jest siedzibą sejmiku wojewódzkiego. Jest to bardzo korzystna sytuacja dla Torunia, bo w
praktyce to sejmik ma większy wpływ na podział środków unijnych. Ponadto jest to silny
ośrodek naukowy i turystyczny. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika należy do najlepszych
uczelni w kraju i przyciąga ponad 30 tys. studentów rocznie. Niewątpliwym atutem miasta
jest jego zabytkowa architektura (Średniowieczny Zespół Miejski Wpisany jest na Światową
Listę Dziedzictwa UNESCO) przyciągająca ok. 1,5 mln turystów rocznie. Otwarcie drugiego
mostu drogowego na Wiśle w znacznym stopniu poprawiło komunikację pomiędzy lewo i
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prawobrzeżnym Toruniem.
Pod względem gospodarczym jest to miasto o dużym potencjale. Działa tutaj m.in. APATOR
S.A – producent aparatury elektrycznej i pomiarowej, a także Zakłady Chemiczne ELANA
wchodzące w skład grupy Boryszew S.A.
Inne główne miasta to Włocławek (114 tys. mieszkańców) – działa tu m.in. Anwil S.A,
Grudziądz (97 tys. mieszkańców) oraz Inowrocław (75 tys. mieszkańców). Oznacza to, że na
Kujawach mamy przynajmniej kilka dużych miast, które mogą konkurować o status lidera
wzrostu gospodarczego. Niestety, Włocławek i Grudziądz ciągle nie mogą poradzić sobie z
problemem stosunkowo dużego bezrobocia strukturalnego, które jest pozostałością po
zmianach transformacyjnych z lat 90-tych związanych z likwidacją wielu zakładów
państwowych.
Województwo kujawsko-pomorskie to także ważny region rolniczy. Olbrzymi napływ
środków UE w znacznym stopniu poprawił wydajność produkcji rolniczej i stopień
zamożności mieszkańców. Z kolei działania promujące region jako atrakcyjny turystycznie
należy uznać za niewystarczające. Kujawy mogą jeszcze korzystać z efektu niskiej bazy.
Potencjał do rozwoju jest ogromny – liczne strefy ekonomiczne przyciągają inwestorów, a
uczelnie zapewniają wykwalifikowane kadry. Wielkim atutem jest bliskość do autostrady A1,
ale największą i najważniejsza inwestycją jest dokończenie budowy drogi ekspresowej S5,
która przez Poznań połączyłaby Bydgoszcz (i Gdańsk) z Wrocławiem.
W 2010 roku wybory samorządowe wygrała tu Platforma Obywatelska (33,8%). Prawo i
Sprawiedliwość zdobyło 17,7% głosów, a Sojusz Lewicy Demokratycznej - 17,3%. Polskie
Stronnictwo Ludowe uzyskało 14,4% poparcie. Prezydentem Bydgoszczy jest Rafał Bruski
(PO); Torunia - Michał Zaleski (Czas Gospodarzy); Włocławka - Andrzej Pałucki (SLD);
Grudziądza - Robert Malinowski (PO); Inowrocławia - Ryszard Brejza (poparcie PO).

Województwo lubelskie

14. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Lubelszczyzna to ważna kraina historyczna Polski. W ostatnich
latach wyraźnie poprawiła się sytuacja ekonomiczna tego
regionu, m.in. na skutek napływu środków z Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że
województwo lubelskie czeka okres silnego i szybkiego rozwoju.
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Lublin EASTNEWS/TOMASZ RYTYCH/ REPORTER

Po okresie transformacji województwo lubelskie straciło na znaczeniu ekonomicznym. Prócz
Lublina nie ma tam wielkich aglomeracji miejskich z silnymi ośrodkami przemysłowymi. Jest
to typowy region rolniczy, którego dodatkowym atutem jest bliskość Ukrainy.
Lubelskie
Ludność (w mln)
2,1
Stopa bezrobocia rejestrowanego
12,4%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3379 zł brutto (2440 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
178 022
PKB w mld zł
61,1
PKB per capita (w zł)
28 211
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
26%
Migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
989
Rozwody na 1000 ludności
1,9
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Gruzja
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
1000
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
1039
Zobowiązania jako % dochodów
41%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Do wykorzystania potencjału drzemiącego w tym województwie potrzebna jest wizja, która
połączy tradycję z nowoczesnością i przede wszystkim nie zrezygnuje z rolniczego charakteru
tego regionu. Województwo lubelskie zamieszkuje 2,1 mln mieszkańców. Średnia pensja to
3,4 tys. zł brutto, czyli 2,4 tys. zł na rękę. Oficjalna stopa bezrobocia to 12,4%. Największe
miasto i jednocześnie stolica regionu to Lublin (343 tys. mieszkańców, aglomeracja ok. 500
tys. mieszkańców), który cechuje stosunkowo niskie bezrobocie (ok. 9%) oraz wyższe zarobki
(średnie wynagrodzenie to 3,7 tys. zł brutto – 2,6 tys. zł netto).
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Na najwyższe średnie zarobki można liczyć w powiecie łęczyńskim (4,9 tys. zł brutto – 3,5 tys.
zł netto), gdzie znajduje się firma Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Lublin to klasyczna stolica
regionu, która przyciąga ludzi z całego województwa, którzy przyjeżdżają tu nie tylko za
pracą, ale także na studia – są tu aż cztery uczelnie publiczne, na których uczy się ponad 50
tys. studentów. Niestety, po otwarciu granic z UE wielu młodych z Lubelszczyzny
zdecydowało się na emigracje. Przesyłane przez nich środki w bardzo dużym stopniu
przyczyniły się do poprawy dobrobytu mieszkańców, ale równocześnie spowodowało wzrost
cen nieadekwatny do średnich zarobków w regionie.
Historycznie jest to województwo typowo rolnicze. To sprzyja rozwojowi przemysłu
spożywczego. W ostatnich latach władze postanowiły stawiać także na nowoczesne
technologie, czego wyrazem jest powstanie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Dużym atutem jest zlokalizowanie na terenie województwa ważnych przedsiębiorstw m.in.
„Bogdanki”, Zakładów Azotowych Puławy SA czy PZL Świdnik S.A.
Istotnym czynnikiem, który może definiować kierunek rozwoju gospodarczego regionu na
najbliższe lata jest nie tylko wykorzystanie funduszy unijnych, ale przede wszystkim ściślejsza
współpraca handlowa Polski z Ukrainą. Lubelszczyzna nie może być tylko regionem
tranzytowym, ale powinna stawiać także na wytwórczość. Odnotowano duży progres w
zakresie poprawy jakości infrastruktury, ale wciąż ogromnym problemem jest przemyt i szara
strefa, która obniża konkurencyjność legalnych przedsiębiorstw – eliminacja niepożądanych
zachowań powinna być jednym z głównych priorytetów władz lokalnych.
Na razie region korzysta z napływu środków UE, m.in. do rolników. Jednak po 2020 roku
fundusze ulegną zmniejszeniu i wcale nie ma pewności, że do tego czasu uda się osiągnąć
przeciętną UE w PKB per capita, która obecnie wynosi nieco ponad 50%. Nowym (lub starym)
władzom lokalnym powinno zależeć na zwiększeniu dochodów małych i średnich
przedsiębiorców, którzy mają tu swój ośrodek interesów. Pomimo występowania tu dużych
zakładów pracy, to właśnie małe firmy będą głównym motorem regionu w ciągu najbliższych
4 lat. Do tego konieczne są dalsze inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej (zwłaszcza
dróg lokalnych) oraz usprawnienie sieci transportowej, która niestety wciąż jest bardzo
uboga.
W 2010 roku wybory samorządowe wygrało tutaj Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 28,3%
głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 23% było Polskie Stronnictwo Ludowe. Platforma
Obywatelska zdobyła 22,9% głosów, a Sojusz Lewicy Demokratycznej - 12,5%. Prezydentem
Lublina został Krzysztof Żuk z Platformy Obywatelskiej.
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Województwo lubuskie

4. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Wskaźniki gospodarcze dla województwa lubuskiego wypadają
przeciętnie. Nie ma tu wielkiego przemysłu, nie ma wielkich miast.
Nie ma też silnych i znaczących ośrodków naukowych, które mocno wybijałyby się na tle
kraju. Można rzec, że gdyby nie lasy i krajobrazy to całe województwo należałoby opisywać
w odcieniach szarości.

Zielona Góra/ EASTNEWS/ TOMASZ GAWALKIEWICZ/REPORTER

Mieszka tu w sumie milion ludzi. Dwa największe miasta to Gorzów Wielkopolski i Zielona
Góra, które łącznie liczą mniej niż 250 tysięcy mieszkańców. Gorzów Wielkopolski jest
siedzibą wojewody, a sejmik województwa mieści się w Zielonej Górze. Słowem, lubuskie w
teorii ma dwie stolice, które od dnia wejścia reformy administracyjnej kłócą się o prymat w
regionie.
Lubuskie
Ludność (w mln)
1,02 mln
Stopa bezrobocia rejestrowanego
12,8
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3293 zł brutto (2380 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
116 280
PKB w mld zł
35,01
PKB per capita (w zł)
34 227
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
32%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1128
Rozwody na 1000 ludności
1,9
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10
Armenia
zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
599
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
578
Zobowiązania jako % dochodów
31,9%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów
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Ani Zielona Góra ani Gorzów nie mają prawa rościć sobie miana do bycia metropolią. To
jedynie liderzy, których status może się bardzo łatwo zmienić – wystarczy, że pojawi się
konkurent. Trzecie największe miasto regionu jest trzykrotnie mniej ludne od Gorzowa, ale
naprawdę nie liczy się populacja (która szybko może wzrosnąć lub zmaleć) tylko siła
ekonomiczna.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie lubuskim wynosi 3293 zł brutto, czyli
2380 zł netto. To o prawie 700 zł brutto poniżej średniej krajowej, która wynosi 3976 zł, czyli
2837 zł netto. Tylko w trzech województwach, i to na wschodzie kraju, zarabia się mniej.
Dane te dotyczą osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach powyżej 9. pracowników – tylko
116 tysięcy Lubuszan pracuje w takich firmach. Zarobki w tym województwie są średnio o
20% niższe niż wynosi przeciętna krajowa i na tej podstawie można zakładać, że również
odnotowuje się tu proporcjonalnie mniejszą wartość modalną pensji, czyli tych, które
najczęściej otrzymują pracownicy. Większość, czyli blisko 2/3 wypłacanych wynagrodzeń
mieści się w przedziale od 1520 zł brutto do 2300 zł brutto, czyli odpowiednio od 1125 zł
netto do 1669 zł netto. W tym wypadku dolny przedział jest niższy od płacy minimalnej, co
zapewne oznacza częste zastępowanie umów o pracę umowami cywilno-prawnymi, których
przepisy o najniższym wynagrodzeniu nie obejmują.
Stopa bezrobocia w regionie wynosi 14,9%, a to już prawie 2,5 p. proc. więcej niż średnia dla
kraju. Na jedną ofertę pracy przypada ok. 12 chętnych. Łączna liczba zarejestrowanych
bezrobotnych wynosi 56 tys. i na razie maleje. Nie jest to zaskoczenie – taka jest obecnie
ogólnokrajowa tendencja wynikająca z ożywienia gospodarczego. Niemniej z danych GUS
wynika, że spadek liczby bezrobotnych w województwie lubuskim jest silniejszy niż
przeciętna dynamika w Polsce.
Łączne PKB województwa wynosi 33,5 mld zł – to równowartość PKB Madagaskaru lub
Armenii. Lubuskie nie wypada źle – zajmuje 9. miejsce w Polsce pod względem wielkości PKB
per capita, czyli na głowę jednego mieszkańca. W maju br. przedsiębiorstwa z województwa
lubuskiego oceniły klimat koniunktury raczej pozytywnie. Za największe przeszkody w
prowadzeniu działalności uznaje się duże koszty zatrudnienia, niejasne przepisy i duże
obciążenia podatkowe – pod tym względem lubuscy przedsiębiorcy nie różnią się od tych z
poza regionu.
Niestety, pojawia się inny problem, który w następnych latach będzie się nasilać. Otóż
przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę na kłopoty ze znalezieniem wykwalifikowanych
pracowników – już 26% zgłaszało niedobory w tej kwestii. W analogicznym okresie rok temu
odsetek ten wynosił 20%.
To znamienne dla słabszych ekonomicznie regionów. Województwo lubuskie cierpi na
powszechną chorobę – najlepsi fachowcy wyjeżdżają za granicę
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lub do innych rejonów kraju. Odpływ zwykle dotyczy młodych. Część udaje się na studia do
atrakcyjniejszych ośrodków naukowych, a następnie nie wraca.
Skali problemu nie odzwierciedla statystyka, gdyż olbrzymia rzesza młodych pracujących
poza województwem lubuskim nie wymeldowuje się z domów rodzinnych. Porażka w
obszarze odpływu młodych zdolnych z pewnością uwidoczni się jeszcze bardziej w
następnych latach. Skutecznym rozwiązaniem byłoby większe wsparcie lokalnych ośrodków
naukowych – w tym finansowe. Niestety, województwo nie ma szans na rozwój jeśli
zabraknie w nim ludzi chętnych do pracy i dla władzy powinno być priorytetem zachęcanie
lokalnych przedsiębiorców do uatrakcyjnienia ofert zatrudnienia dla absolwentów lubuskich
szkół.
Ostatnie 10 lat w Unii Europejskiej przyniosło województwu raczej same korzyści. Naturalnie
nie licząc emigracji i odpływu młodych ludzi, to otwarcie granic, swoboda przepływu osób i
kapitału, a także inwestycje finansowane ze środków UE wbrew pozorom zostały dobrze
wykorzystane. W 2004 roku stopa bezrobocia przekraczała tu 24% - obecnie jest 10 pp.
niższa, a liczona metodą BAEL spadła do 9,7%. Wzrósł również wskaźnik zatrudnienia – 10 lat
temu wynosił on 41%, a obecnie 49%. Duża w tym zasługa kobiet, które także chcą być
aktywne zawodowo. To nie tylko konieczność, ale przede wszystkim konsekwencja
zachodzących zmian społecznych. W mojej opinii przeważnie są one korzystne, bo spada
odsetek ludzi niepracujących i jednocześnie uzależnionych finansowo.
W 2010 roku wybory samorządowe wygrało tu PO (33,8%) głosów. Na drugim miejscu znalazł
się Sojusz Lewicy Demograficznej (26%), a na trzecim - Prawo i Sprawiedliwość (17%). Polskie
Stronnictwo Ludowe zdobyło 14,4% poparcie. Prezydentem Zielonej Góry jest Janusz Kubicki
(poparcie SLD), Tadeusz Jędrzejczak (SLD), Nowej Soli - Wadim Tyszkiewicz (poparcie PO).
Burmistrzem Świebodzina jest Dariusz Cezary Bekisz (Forum Samorządowe).

Województwo łódzkie

5. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Kiedyś o Łodzi mówiono „ziemia obiecana”, dziś częściej
nazywa się ją „polskim Detroit”. Chociaż Łódź jest zdecydowanie największym miastem
regionu, województwo łódzkie to nie tylko stolica, a jego centralne położenie oraz bliskość
Warszawy mogą stać się jego atutami.
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Łódz ul. Piotrkowska/ MIKOŁAJ ZACHAROW/ REPORTER

Na przełomie XIX i XX wieku Łódź wraz z przyległościami kwitła. Miasto fabrykantów i
robotników, styk czterech kultur, istny „american dream” w polskim wydaniu. Po tamtych
czasach zostały już tylko wspomnienia. Włókiennicza monokultura przemysłowa nie
wytrzymała próby czasu i konkurencji ze strony tanich producentów z Azji, którzy dziś
ubierają cały świat, a władza ludowa wpędziła region – podobnie jak resztę kraju – w
cywilizacyjne zapóźnienie.
Łódzkie
Ludność (w mln)
2,51
Stopa bezrobocia rejestrowanego
12,1
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3546 zł brutto (2537 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
315 654
PKB w mld zł
97,14
PKB per capita (w zł)
38 418
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
36%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1033
Rozwody na 1000 ludności
1,8
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD
Paragwaj
= 3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
751,4
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
753,3
Zobowiązania jako % dochodów
59%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Łódź - trzecie największe miasto w Polsce – jest blisko dziesięciokrotnie większa od drugiego
pod względem ludności miasta w województwie łódzkim - Piotrkowa Trybunalskiego. Miasto
to jednak znika w oczach - pod koniec lat 80. w Łodzi mieszkało ponad 850 tys. osób. Dziś jest
ich o 135 tys. mniej. To tak jakby w ciągu jednego pokolenia wyparowało miasto wielkości
Rybnika, Tychów czy Gorzowa Wielkopolskiego. Taka sama tendencja utrzymuje się w skali
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całego województwa, a prognozy wskazują, że będzie tylko gorzej.
Mieszkańcy województwa łódzkiego szczęścia szukają najczęściej za miedzą, w aglomeracji
Warszawskiej. Stolica jest ratunkiem także dla tych, którzy nie zdecydowali się wyjechać –
pociągi zmierzające w kierunku stolicy w dni robocze bywają wypchane po brzegi. Trudy
dojazdów rekompensują niskie ceny mieszkań – za metr kwadratowy w Łodzi trzeba średnio
zapłacić ok. 3800 zł, znacznie mniej niż w większości dużych ośrodków w Polsce, nie
wspominając o najdroższej Warszawie.
Na terenie województwa łódzkiego znajduje się jedna z funkcjonujących w Polsce
specjalnych stref ekonomicznych. Enklawa preferencyjnego traktowania przez państwo,
której dodatkowym atutem jest położenie na styku autostrad A1 i A2, przyciągnęła
kilkadziesiąt firm, w tym Dell, Gillette czy Procter & Gamble. Prócz tego w regionie działają
Indesit, Redan czy Wielton.
Nie można zapominać, że województwo łódzkie to nie tylko fabryki. W Bełchatowie
funkcjonuje największa kopalnia w Europie i największa na świecie elektrownia węgla
brunatnego. Opoczno słynie z produkcji płytek ceramicznych. Upadek wielkiego przemysłu
włókienniczego nie oznaczał natomiast zerwania związków z odzieżą. W podłódzkim Rzgowie
znajduje się Ptak Fashion City - jeden z największych ośrodków handlu tekstyliami – w
którym w towar zaopatrują się przedsiębiorcy z całego kraju oraz państw ościennych.
Bezrobocie w województwie łódzkim jest nieco wyższe niż w skali całego kraju i wynosi
12,4%, jednak w żadnym z powiatów nie przekracza 20%. Co ciekawe, najlepsza sytuacja nie
panuje wcale w największym mieście i ośrodku przemysłowym, lecz w powiecie
skierniewickim (6,9%). W Łodzi odsetek bezrobotnych wynosi 11,4%.
Poprzednie wybory samorządowe w województwie łódzkim było wyjątkowo zacięte.
Wygrała PO (27%) przed PiS (24,22%), a trzecie miejsce przypadło PSL (18,84%), które o włos
wyprzedziło SLD (18,01%). W najbardziej prestiżowym pojedynku o fotel prezydenta Łodzi
Hanna Zdanowska (PO, 34%) wyprzedziła Dariusza Jońskiego (SLD, 24,01%).

Województwo małopolskie

9. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Województwo małopolskie łączy w sobie dwie cechy – jest
popularnym regionem turystycznym i jednocześnie silnym ośrodkiem gospodarczym.
Wciąż nierozwiązane problemy komunikacyjne i transportowe stanowią przeszkodę do
uzyskania statusu lidera gospodarczego w kraju.
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Kraków Wawel/MAREK LASYK/REPORTER

Małopolska to jedno z mniejszych województw pod względem powierzchni, ale
równocześnie o bardzo dużej populacji. Mieszka tu ponad 3,3 mln ludzi, co daje temu
regionowi czwarte miejsce w Polsce pod względem liczebności. Największe miasta to Kraków
(755 tys. mieszkańców), Tarnów (115 tys. mieszkańców), Nowy Sącz (84 tys. mieszkańców).
Przeciętna pensja to 3,6 tys. zł brutto, czyli 2,6 tys. zł netto. W Krakowie przeciętna pensja
wynosi ok. 4 tys. zł brutto (2,9 tys. zł netto).
Małopolska
Ludność (w mln)
3,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego
9,8%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3614zł brutto (2590 zł
przedsiębiorstw wg PKD 2007
netto)
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
433 197
PKB w mld zł
118
PKB per capita (w zł)
35 271
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
33%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
2512
Rozwody na 1000 ludności
1,2
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10
Liban
zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
1108
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
1160
Zobowiązania jako % dochodów
39,6%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Wskaźnik PKB per capita jako stosunek do średniej UE wynosi 56%. Oznacza to, że
mieszkańcy województwa małopolskiego są przeciętnie blisko dwukrotnie biedniejsi od
przeciętnego obywatela innego państwa UE (naturalnie mowa o bogatych krajach Europy
Zachodniej). Średnia stopa bezrobocia wynosi tu 10,2%, ale w większych miastach spada
poniżej 8%. W sektorze przedsiębiorstw pracuje tu ponad 430 tys. ludzi – to piąty wynik w
Polsce. Kraków to silny ośrodek przemysłowy oraz naukowy. Jest

www.bankier.pl
www.facebook.com/Bankierpl

27

to drugie największe miasto w Polsce. Aglomeracja miejska przekracza 1 mln mieszkańców.
Dosyć dużym i bagatelizowanym problemem jest zanieczyszczenie powietrza, co stanowi
duże zagrożenie dla zdrowia mieszkańców . Władze podejmują liczne próby walki ze
„smogiem” np. poprzez promocję komunikacji miejskie oraz próbę zakazania używania
pieców na paliwa stałe, ale na razie sytuacja nie ulega poprawie. Na licznych publicznych
wyższych uczelniach uczy się ponad 100 tys. studentów rocznie. Uniwersytet Jagielloński od
lat znajduje się rankingu najlepszych uczelni w Polsce i jednych z najlepszych na świecie.
Kraków tradycyjnie kojarzony był z przemysłem ciężkim, ale w ostatnich latach wzrasta rola
usług dla biznesu jako centrum offshore oraz przedsiębiorstw z sektora IT (siedzibę ma tu
m.in. Comarch) – co trzeci pracownik z tej branży pracuje w Krakowie.
Niestety, bardzo słabe połączenia komunikacyjne obniżają atrakcyjność inwestycyjną
Krakowa. Autostrada A4 jest najdłuższą tego typu drogą w Polsce, ale bywają okresy, że jest
nieprzejezdna z powodu licznych remontów. Połączenia kolejowe o niskich standardach
zmniejszają walory turystyczne miasta. Innymi słowy, Kraków jest słabo skomunikowany z
resztą kraju pomimo ciągłych inwestycji w poprawę infrastruktury. Znaczne skrócenie czasu
podróży z Krakowa do Warszawy i Wrocławia musi być priorytetem dla władz regionu. W
2010 roku wybory samorządowe wygrała Platforma Obywatelska osiągając wynik 33,8%.
Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 31,6%; Polskie Stronnictwo Ludowe - 10,33%. Sojusz Lewicy
Demokratycznej zdobył 9,46% głosów. Prezydentem Krakowa jest Jacek Majchrowski
(bezpartyjny), Tarnowa - Ryszard Ścigała (bezpartyjny popierany przez PO), a Nowego Sącza Ryszard Nowak (PiS).

Województwo mazowieckie

1. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Mazowsze to najbogatsze województwo w Polsce. Niestety,
głównie dzięki Warszawie, która statystycznie mocno wybija się ponad przeciętność.
Pozostałym powiatom w regionie w poziomie zamożności bliżej do wschodnich rejonów
kraju. Głównym wyzwaniem na przyszłość jest zmniejszanie dysproporcji pomiędzy stolicą,
a pozostałą częścią województwa.
Województwo mazowieckie to największe pod względem ludnościowym województwo w
Polsce. Mieszka tutaj 5,3 mln ludzi z czego ok. 2 mln w samej Warszawie. Stopa bezrobocia
rejestrowego wynosi tutaj 10,2% (W Warszawie ok. 5%). Przeciętne zarobki to 4,8 tys. zł
brutto, czyli 3,4 zł netto. Jednak wyłączając ze statystyk Warszawę, przeciętne bezrobocie
rośnie do ok. 13%, a średnia pensja spada do 3,5 tys. zł brutto (2,5 tys. zł netto). Prócz stolicy
główne miasta to Płock (122 tys. mieszkańców) i Radom (218 tys. mieszkańców).
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Warszawa Krakowskie Przedmieście EASTNEWS/ BEATA ZAWRZEL

Mazowsze
Ludność (w mln)
5,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego
10%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
4707 zł brutto (3323 zł
przedsiębiorstw wg PKD 2007
netto)
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
1 336 668
PKB w mld zł
361,5
PKB per capita (w zł)
68 299
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
63%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1324
Rozwody na 1000 ludności
1,7
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10 zł)
Ekwador
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
2164
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
2191
Zobowiązania jako % dochodów
73%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Województwo mazowieckie cechuje wysoki poziom PKB per capita względem średniej UE,
który wynosi aż 107%. Niemniej wyniki te zawyża stolica, bez której wskaźnik ten utrzymuje
się na poziomie 60%. W sektorze przedsiębiorstw pracuje tu ponad 1,3 mln ludzi, czyli co
piąty mieszkaniec województwa. Stopa bezrobocia należy do najniższych w kraju –
przeciętna dla województwa to 10,2%, ale w Warszawie oscyluje w granicy 4%-5%. W
pewnym sensie mamy do czynienia z Mazowszem dwóch prędkości. Powiaty bezpośrednio
graniczące z miastem stołecznym coraz częściej przyjmują rolę „sypialni” (Pruszków,
Wołomin), a pozostała część regionu jest mocno niedoinwestowana. W ostatnich latach
coraz większego znaczenia nabierają opinie o odłączeniu stolicy od Mazowsza.
Dzięki środkom UE mocno poprawiła się jakość infrastruktury drogowej. Autostrada
połączyła Warszawę z Łodzią, Trójmiastem i Poznaniem. Do Radomia można pojechać drogą
ekspresową. Długa lista gotowych odcinków szybkich dróg skróciła czas przejazdu do
Wrocławia i Krakowa. Wciąż niedoinwestowana jest sieć kolejowa, ale z rządowych planów
wynika, że zmieni się to w najbliższych latach. Duża liczba
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ludności, bliskość do stolicy i nowoczesne połączenia drogowe sprawiają, że Mazowsze jest
w praktyce najbardziej konkurencyjnym obszarem inwestycji w Polsce. Szczególny nacisk
kładzie się na rozwój centrów usług dla biznesu, które generują ok. 100 tys. miejsc pracy.
Duże zakłady przemysłowe zlokalizowane w Warszawie, Radomiu i Płocku zyskują na
lepszych połączeniach drogowych oraz bliskości do dwóch dużych portów lotniczych.
Ewidentnie niedofinansowane są drogi wodne, ale to cecha właściwa dla całej Polski.
Mazowsze przoduje w rankingach, ale nie może spocząć na laurach. Dużym zagrożeniem dla
rozwoju jest zwiększanie się dysproporcji pomiędzy stolicą a pozostałymi powiatami. Polityka
zrównoważonego rozwoju powinna mieć tu zastosowanie w praktyce, ale na razie władze nie
mają na nią pomysłu.
Słuszne wydaje się tworzenie lokalnych stref ekonomicznych i parków technologicznych. W
wyborach samorządowych w 2010 roku najlepszy wynik (28,5%) uzyskała Platforma
Obywatelska. Na drugim miejscu było Prawo i Sprawiedliwość (23,8%), a na trzecim - Polskie
Stronnictwo Ludowe (22,3%). Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał 14,5% głosów.
Prezydentem Warszawy została Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO), Radomia – Andrzej
Kosztowniak (PiS), a Płocka – Andrzej Nowakowski (PO).

Województwo opolskie

7. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Najmniejsze, najmniej ludne i – przynajmniej oficjalnie – niezbyt
bogate województwo powołane do życia z bliżej niewyjaśnionych powodów. Z punktu
widzenia zarządzania administracją twór całkowicie pozbawiony racji bytu.

Opole Amfiteatr EASTNEWS/MIECZYSŁAW WŁODARSKI/REPORTER

Województwo opolskie to polityczna strefa buforowa rozdzielająca historyczny Śląsk ze
stolicą we Wrocławiu z górniczo-przemysłowym Górnym Śląskiem pod wodzą Katowic.
Uniknięcie sporu o terytorium pomiędzy politykami z obu tych
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ośrodków to chyba jedyny powód utworzenia tego kadłubkowego województwa.
Opolskie
Ludność (w mln)
1,00
Stopa bezrobocia rejestrowanego
12%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3488 zł brutto (2496 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
91 674
Opolskie
PKB w mld zł
33,217
PKB per capita (w zł)
32 813
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
31%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
2934
Rozwody na 1000 ludności
1,6
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Madagaskar
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
472,3
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
443,1
Zobowiązania jako % dochodów
49%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Największym miastem województwa jest Opole. Obok Zielonej Góry jest to najmniejsza
stolica województwa w Polsce. Pozostałe duże ośrodki – Kędzierzyn-Koźle, Nysa i Brzeg plasują się daleko poza czołową pięćdziesiątką miast w Polsce. Brak dużych ośrodków nie
sprzyja generowaniu PKB. Województwo opolskie może „pochwalić się” PKB per capita na
poziomie 31% średniej unijnej. W wartościach nominalnych, PKB województwa można
porównać do Madagaskaru.
W województwie opolskim – wbrew pozornej opinii – wcale nie zarabia się dużo. Przeciętne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jest niemal najniższe na ścianie zachodniej –
gorzej jest tylko w lubuskim. Najwięksi pracodawcy w województwie to: Zakłady Azotowe
Kędzierzyn, Elektrownia Opole, Górażdże Cement S.A., Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z
o.o., Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.
Stopa bezrobocia w całym województwie opolskim jest zbliżona do ogólnopolskiej. Sytuacja
w poszczególnych regionach różni się jednak od siebie – w Opolu odsetek bezrobotnych
wynosi 6,3%, a w graniczącym z województwem dolnośląskim powiecie brzeskim aż 20%.
Na lokalny rynek pracy wpływ mają także związki mieszkańców z Niemcami. To nie
przypadek, że z województwa opolskiego migruje najwięcej osób w Polsce – w 2012 r. na
1000 mieszkańców tego województwa przypadało 106 emigrantów przebywających za
granicą powyżej 3 miesięcy. Co ciekawe, wejście do UE wcale nie odmieniło radykalnie tej
sytuacji – zarówno w 2002 r., jak i po 2011 r., za granicą
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przebywało ponad 100 tys. mieszkańców województwa opolskiego. Kluczem do tej zagadki
są oczywiście podwójne obywatelstwa, które posiada wielu mieszkańców Opolszczyzny.

W 2010 r. wybory w do opolskiego sejmiku wygrała Platforma Obywatelska (31,93%). Co
ciekawe, drugą siłą polityczną w regionie nie jest PiS czy SLD, lecz Towaryzstwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (17,77%). Samym Opolem od 2002 r. rządzi Ryszard
Zembaczyński z PO, który wcześniej (1990-1998) pełnił funkcję wojewody opolskiego.
Województwo opolskie posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci drogowych w Polsce.
Najważniejszą drogą regionu jest oczywiście autostrada A4, stanowiąca główny element
europejskiego korytarza transportowego Berlin-Kijów, a w przyszłości Bruksela - Rostów nad
Donem. Ze względów historycznych, na Opolszczyźnie dobrze rozwinięta jest także sieć
kolejowa – jej gęstość dwukrotnie przewyższa gęstość sieci w innych częściach kraju. Stolica
regionu nie popadła w ogólnopolski szał budowania lotnisk - i dobrze, bo w pobliżu znajdują
się porty lotnicze we Wrocławiu (101 km), w Katowicach (102 km) czy w Krakowie (150 km).
Największą bolączką województwa jest depopulacja. Problemy demograficzne dotyczą
oczywiście całego kraju, ale w opolskim sytuacja jest najgorsza. W ciągu roku w woj.
opolskim ubywa średnio 4,5-4,6 tys. mieszkańców - co odpowiada liczbie ludności małego
miasteczka. Wskaźnik dzietności na Opolszczyźnie wynosi zatem 0,8. Dla porównania ogólnopolski wskaźnik to dziś 1,3. Chcąc odwrócić ten negatywny trend, władze regionu
uruchomiły specjalną strefę demograficzną. Jeżeli rozmaite zachęty dla przedsiębiorców i
przyszłych rodziców nie sprawdzą się, może okazać, się, że zanik województwa opolskiego
dokona się w sposób naturalny, a decyzja administracyjna będzie tylko dostosowaniem się
do rzeczywistości.

Województwo podkarpackie

10. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Podkarpacie to specyficzny region Polski. Najbardziej wysunięte
na południowy wschód rubieże Rzeczypospolitej to pozostałości przedwojennego
województwa lwowskiego. Z tą różnicą, że Rzeszów to nie to samo co dawny Lwów.
Liczące ponad 2,1 mln mieszkańców podkarpackie jest dopiero 9. najludniejszym
województwem i zajmuje 11. pozycję pod względem powierzchni. Swym obszarem obejmuje
zachodnią część przedwojennego województwa lwowskiego i najważniejsze obszary
dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Fabryki zbudowane w ramach COP (opony z
Dębicy, samoloty z Mielca, huta w Stalowej Woli) w dalszym ciągu odgrywają znaczną rolę w
gospodarce województwa.
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Rynek w Rzeszowie EASTNWES/GERARD/REPORTER

Podkarpackie
Ludność (w mln)
2,13
Stopa bezrobocia rejestrowanego
14,3%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3 231 zł brutto (2318 zł
przedsiębiorstw wg PKD 2007
netto)
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
223 997
PKB w mld zł
59
PKB per capita (w zł)
27 719
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
26%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1498
Rozwody na 1000 ludności
1,1
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10 zł) Bośnia i Hercegowina
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
1142,2
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
1112,2
Zobowiązania jako % dochodów
28%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Jednakże przemysłowa przeszłość regionu nie przekłada się na teraźniejszy dobrobyt.
Podkarpackie to najbiedniejsze województwo Polski: produkt krajowy brutto na głowę
mieszkańca to 67% średniej krajowej i zaledwie 26% średniej unijnej. Dla porównania,
województwo mazowieckie w 2011 roku osiągnęło 63% średniej UE. Wyższa od średniej dla
Polski jest za to stopa bezrobocia rejestrowanego, która w niektórych powiatach przekracza
20%.
Kuleje infrastruktura. Budowa obiecanej na Euro 2012 autostrada A4 ślimaczy się w
niewiarygodnym tempie - na ostatni odcinek poczekamy przynajmniej do roku 2016. O
biegnącej z południa na północ trasie S19 nawet nie ma co marzyć. Przynajmniej do roku
2020. W takich warunkach niespecjalnie dziwi fakt, że podkarpackie zajmuje przedostatnie
miejsce w liczbie samochodów na tysiąc mieszkańców. Wobec słabości transportu lądowego
szansą dla regionu jest rzeszowskie lotnisko, z którego po
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modernizacji można odlecieć do Londynu, Manchesteru czy Dublina. Liczący 184 tys.
mieszkańców Rzeszów jest największym i najważniejszym miastem regionu. Rzeszów ma
ambicje znacznie większe niż jego obecny potencjał demograficzny i aspiruje do roli
regionalnego centrum akademickiego przyciągającego nowe technologie. W mieście uczy się
ponad 50 tys. studentów, co stawia Rzeszów na 9. miejscu w Polsce, ale równocześnie na
pierwszym pod względem odsetka studentów w ogóle populacji. W stolicy Podkarpacia
siedzibę ma Asseco Poland, czyli największa giełdowa firma informatyczna w kraju. Jednak
póki co region notuje najniższy w kraju wskaźnik liczby przedsiębiorstw na tysiąc
mieszkańców.
Południowa część województwa to region o wysokim potencjale turystycznym. Choć
Bieszczady utraciły swą unikalną dzikość, to w dalszym ciągu są najbardziej bezludnym
pasmem górskim w Polsce. Rozwój turystyki utrudnia jednak słaba infrastruktura oraz
odległości, jaką turyści z innych regionów Polski muszą pokonać, aby cieszyć się urokami
podkarpackiej przyrody.
Największym kapitałem województwa są ludzie. Województwo odznacza się dodatnim
przyrostem naturalnym. Rolą władz – także lokalnych - jest stworzenie warunków, aby ten
podkarpacki kapitał przestał emigrować do innych regionów Unii Europejskiej i USA.

Województwo podlaskie

13. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Region położony w północno-wschodnim krańcu Polski, którego
największym bogactwem jest przyroda. Natura to jednak za mało, aby zrekompensować
braki w ludności, infrastrukturze i przemyśle. To województwo o zbyt małym potencjale,
wymagające fuzji z Warmią i Mazurami.

Pałac Branickich na Podlasiu EASTNEWS/ PIOTR KAMIONKA/REPORTER
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Podlaskie jest piątym województwem pod względem powierzchni, ale zajmuje dopiero 14.
lokatę w liczbie ludności. Niespełna 1,2 miliona mieszkańców to mniej niż w samej
Warszawie i niewiele więcej niż w innych największych aglomeracjach: łódzkiej, krakowskiej
czy wrocławskiej. Jedynym podlaskim miastem z prawdziwego zdarzenia jest Białystok liczący
295 tys. mieszkańców. Listę osad powyżej 30 tys. mieszkańców uzupełniają Suwałki (69 tys.),
Łomża (62,8 tys.) i Augustów (30 tys.).

Podlaskie
Ludność (w mln)
1,19
Stopa bezrobocia rejestrowanego
13,1%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto
3 304 zł brutto(2368 zł netto)
w sektorze przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
98 335
PKB w mld zł
35,2
PKB per capita (w zł)
29 356
PKB per capita w euro (nominalnie) jako %
28%
średniej UE28
migracje zagraniczne na pobyt stały 768
emigracja
Rozwody na 1000 ludności
1,7
Wielkość PKB podobna do (porównanie
Mali
nominalne w USD = 3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
572,8
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
561
Zobowiązania jako % dochodów
4%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Niski potencjał ludnościowy oraz brak bazy przemysłowej sprawiają, że dochody
województwa podlaskiego w przeliczeniu na mieszkańca w 2013 roku stanowiły ledwie 55%
średniej krajowej. W 2013 roku dochody podlaskiego wyniosły 572,8 mln złotych, co
stanowiło 85% planu. Niższe wpływy odnotowało jedynie województwo opolskie.
Piętą achillesową regionu jest słaba infrastruktura, której rozwojowi nie sprzyja najniższa w
kraju gęstość zaludnienia. Podlaskie ma najsłabszą sieć kolejową, najmniej samochodów na
tysiąc mieszkańców oraz infrastrukturę drogową z czasów wczesnego Gomułki. Poza
fragmentami drogi S8 ostatnią znaczącą inwestycją infrastrukturalną w regionie był Kanał
Augustowski wzniesiony za czasów Królestwa Polskiego.
O słabości podlaskiej gospodarki świadczy nie tylko PKB na mieszkańca o 30% niższy od
średniej krajowej, ale też bardzo krótka lista spółek notowanych na GPW. Z podlaskiego
pochodzą tylko cztery firmy notowane na warszawskiej giełdzie, z
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czego tylko jedna – Pfleiderer Grajewo, może pochwalić się kapitalizacją przewyższającą
miliard złotych. Oprócz turystyki jedynym istotnym segmentem podlaskiej gospodarki jest
sektor rolniczy, a w szczególności produkcja mleka (18,5% krajowej produkcji) oraz hodowla
bydła.
Największym atutem podlaskiego jest unikalna przyroda, w tym Puszcza Białowieska –
ostatni w Europie fragment lasu pierwotnego i największa ostoja żubra na świecie. Wbrew
nazwie podlaskie nie jest najbardziej zalesionym województwem, lecz kombinacja niskiej
gęstości zaludnienia i dość dużej powierzchni lasów stwarza dobre warunki dla rozwoju
turystyki. Unikalną atrakcją regionu są Bagna Biebrzańskie, stanowiące ewenement na skalę
europejską. To mekka miłośników dzikiej przyrody, która w sensie ekonomicznym pozostaje
nie w pełni wykorzystanym aktywem regionu.
Zadaniem dla władz województwa jest przygotowania infrastruktury transportowej
niezbędnej dla rozwoju turystyki oraz praca nad promocją regionu. Przy braku innych atutów
turystyka jest podstawową szansą na rozwój regionu i zatrzymania odpływu ludności. Co nie
zmienia faktu, że województwo podlaskie jest za małe i za słabe, aby istnieć samodzielnie.
Gdyby podziałem administracyjnym kraju rządził rynek, fuzja z warmińsko-mazurskim od
dawna byłaby faktem.

Województwo pomorskie

11. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Chociaż Bałtyk trudno nazwać ciepłym morzem, województwo
pomorskie przypomina zamorskie kolonie. Historia, przemysł i najwyższy poziom życia są
na samym wybrzeżu, natomiast w głębi regionu nie jest już tak kolorowo.

Gdańsk EASTNEWS/ PIOTR MATUSIEWICZ

Stolicą województwa i regionu jest Gdańsk, o którym zwykło się mówić, że wraz z Gdynią i
Sopotem tworzy Trójmiasto. W rzeczywistości, chociaż miasta te łączy Szybka Kolej Miejska
czy inicjatywy lokalnych władz, Trójmiastu daleko do
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przekształcenia się w faktycznie jeden organizm. Chociaż rozwiązanie takie mogłoby
przynieść oszczędności, nie widać odpowiedniej woli politycznej, co z kolei motywowane jest
brakiem woli samych mieszkańców. Gdańszczanie chcą zostać gdańszczanami, gdynianie
gdynianami, a sopocianie sopocianami.
Pomorskie
Ludność (w mln)
2,30
Stopa bezrobocia rejestrowanego
11,2
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3906 zł brutto (2788 zł
przedsiębiorstw wg PKD 2007
netto)
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
282 900
PKB w mld zł
91,28
PKB per capita (w zł)
39 917
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
37%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
2506
Rozwody na 1000 ludności
1,7
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10 zł)
Tanzania
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
845,5
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
830,6
Zobowiązania jako % dochodów
47%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Województwo pomorskie to oczywiście nie tylko Trójmiasto. Podobnie jak w sąsiednim
zachodniopomorskim, w części województwa co jakiś czas odzywają się tendencje
separatystyczne, których głównym ośrodkiem jest Słupsk. Nowe urzędy mogłyby nieco
pomóc w obniżeniu wysokiego bezrobocia, które w powiecie słupskim czy lęborskim
przekracza 20%. Źle wygląda także sytuacja w innych ośrodkach ulokowanych poza
trójmiejską aglomeracją: Malborku (26%), Nowym Dworze Gdańskim (31%) czy Człuchowie
(23%). Poprawę sytuacji mogłaby przynieść lepsza infrastruktura. O ile samo Trójmiasto ma
stosunkowo dobre połączenie z Warszawą – dzięki autostradzie A1 – o tyle południowozachodnia część województwa znajduje się w obszarze pozbawionym praktycznie większych
inwestycji drogowych. Wciąż nie ma też trasy, która połączyłaby Gdańsk ze Szczecinem.
Szkoda, że zamiast popchnąć jedną z tych inwestycji, zdecydowano się na budowę lotniska w
Gdyni - 32 km od portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – które w tym roku ogłosiło
upadłość.
Gdańsk i Gdynia to główne ośrodki gospodarki morskiej, której symbolem przez lata był
zwijający dziś żagle przemysł stoczniowy. Ze względu na globalną koniunkturę na Pomorzu
nie produkuje się już taśmowo wielkich jednostek, jednak wciąż działają zakłady remontowe
i specjalistyczne (np. budowa jachtów). Rozwija się także gdański port, który może
przyjmować największe kontenerowce na świecie. Na gospodarczy krajobraz województwa
pomorskiego wpływa także obecność branży rafineryjnej
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reprezentowanej przez Grupę Lotos. To największy pracodawca w regionie
Mieszkańcy województwa pomorskiego zarabiają także dzięki turystom, którzy chętniej
wybierają tylko zachodniopomorskie i małopolskie. Rozwijająca się sieć połączeń sprawia, że
do Gdańska coraz częściej wybierają się także turyści zagraniczni – niezależnie od wizerunku,
jaki po sobie pozostawiają, istotne jest, że zostawiają swoje pieniądze. Co ciekawe, Gdańsk
upodobali sobie nie tylko Anglicy czy Niemcy, ale także Rosjanie, którzy wypady turystyczne
łącza najczęściej z zakupami. Nie sposób nie zauważyć, że wielu członków elit III RP
związanych jest z tym regionem. Urodzili się tu albo część życia spędzili Wałęsa, Kwaśniewski,
Kaczyński, Tusk, Bielecki, Płażyński, Borusewicz czy Lewandowski. Województwo pomorskie
nazywane jest matecznikiem Platformy Obywatelskiej i to ona niepodzielnie nim teraz rządzi.
Z PO wywodzą się także prezydenci Gdańska i Sopotu. Wiele wskazuje na to, że obecna ekipa
utrzyma się przy władzy i po tegorocznych wyborach.

2. miejsce
Województwo śląskie

w rankingu województw
Bankier.pl.

Województwo śląskie słynie z wydobycia węgla i rozwiniętego przemysłu ciężkiego. To
drugie po Warszawie centrum gospodarcze Polski, cieszące się najlepszą infrastrukturą w
kraju. Jednakże ostatnie ćwierć wieku ujawniło narastające przez lata słabości regionu.

Katowice EASTNEWS/MICHAŁ CHWIEDUK/ REPORTER

Tu prawie wszystko jest „naj”. Największa gęstość zaludnienia, najlepsza sieć dróg
ekspresowych, najgęstsza sieć kolejowa, najwięcej ludzi pracujących w przemyśle i najwięcej
miast powyżej stu tysięcy mieszkańców. Śląskie obejmujące tylko niewielki skrawek
historycznego Śląska to najbardziej zurbanizowany i uprzemysłowiony region Polski,
wytwarzający prawie 1/5 produkcji przemysłowej i ponad 1/8 PKB.
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Śląskie
Ludność (w mln)
4,6
Stopa bezrobocia rejestrowanego
9,8%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 4 048 zł brutto
wg PKD 2007
(2886 zł netto)
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
723 864
PKB w mld zł
202,7
PKB per capita (w zł)
43 864
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
41%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
7142
Rozwody na 1000 ludności
1,9
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10 zł)
Luksemburg
1592,9
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
1705,5
Zobowiązania jako % dochodów
31%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów
Mimo to od lat więcej ludzi opuszcza Górny Śląsk, niż do niego przyjeżdża, nie wspominając
już o fatalnej sytuacji demograficznej. Być może dlatego, że górnictwo i hutnictwo nie cieszą
się już takimi przywilejami jak za czasów PRL, choć do emerytur górniczych co roku
dopłacamy 6,5 mld zł rocznie. Mimo silnie rozwiniętego przemysłu i kopalń węgla PKB per
capita na „Śląsku” tylko o 6% przewyższa średnią krajową i stanowi 41% średniej UE. Region
zamieszkuje 4,6 mln ludzi, z czego sama konurbacja katowicka liczy ponad 2 mln osób. Aż 12
miast ma ponad sto tysięcy mieszkańców, z czego najludniejsza jest stolica regionu –
Katowice (307 tys.). Województwo śląskie połączone jest siecią autostrad i dróg
ekspresowych z Czechami (A1), Niemcami (A4), a poprzez Centralną Magistralę Kolejową z
trójmiejskimi portami.
To także jedyny region Polski, w którym żywe są tendencje do autonomii lub wręcz
separatyzmu. W ostatnim spisie powszechnym 318 tys. mieszkańców województwa
zadeklarowało narodowość śląską, a kolejne 370 tys. polsko-śląską. Czyli że 15% ludności
przyznaje się do narodowości śląskiej. W ciągu ostatnich 15 lat region bardzo się zmienił.
Zatrudnienie w górnictwie spadło o połowę, a wiele kopalń zostało zamkniętych. Zwijał się
także przemysł ciężki budowany w celu zapewnienia dostaw dla wojsk Układu
Warszawskiego. Zamiast tego postawiono na przemysł motoryzacyjny: w śląskim samochody
produkują General Motors (Opel) oraz Fiat.
Województwo śląskie to nie tylko huty, kopalnie, elektrownie i fabryki. To także miejsca
atrakcyjne turystycznie: Beskid Śląski i Żywiecki oraz zamki i jaskinie Jury KrakowskoCzęstochowskiej. To także region sportów zimowych: hokeja, skoków narciarskich (Szczyrk,
Wisła) i narciarstwa.
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Województwo świętokrzyskie

15. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Z niespełna 1,3 mln ludności i gospodarką wielkości Burkiny
Faso województwo świętokrzyskie jawi się jako kukułcze jajo,
którego nikt nie chciał przygarnąć. Fatalna sytuacja demograficzna i wysokie bezrobocie są
największymi bolączkami regionu.

Kielce EASTNEWS/ GERARD/ REPORTER

Utworzone na bazie dawnego województwa kieleckiego świętokrzyskie ciągnie się w ogonie
niemal wszystkich rankingów. To drugie najmniejsze województwo w kraju (po opolskim),
jedno z najmniej ludnych, z drugim najsłabszym przyrostem naturalnym (po łódzkim) i
czwarte od końca pod względem PKB na mieszkańca (zaledwie 74% średniej krajowej i 28%
średniej dla UE).
Świętokrzyskie
Ludność (w mln)
1,27
Stopa bezrobocia rejestrowanego
14,3%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3 286 zł brutto (2356 zł
przedsiębiorstw wg PKD 2007
netto)
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
112 580
PKB w mld zł
39
PKB per capita (w zł)
30 552
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
29%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
472
Rozwody na 1000 ludności
1,1
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Burkina Faso
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
639,6
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
734,3
Zobowiązania jako % dochodów
22%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Największym miastem i stolicą regionu są Kielce liczące niespełna 204 tys. mieszkańców.
Pozostałe duże ośrodki regionu swoje istnienie zawdzięczają
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centralnym planistom z II RP i PRL: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i SkarżyskoKamienna były ważnymi ośrodkami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wielkie zakłady
przemysłu ciężkiego nie poradziły sobie na wolnym rynku i w większości albo przestały
istnieć, albo drastycznie ograniczyły skalę produkcji i zatrudnienia.
Jednak po roku 1989 w regionie powstało kilka prywatnych firm, które z czasem osiągnęły
ogólnokrajowy zasięg. Nie sposób nie wspomnieć tu o biznesach Michała Sołowowa (Rovese,
Echo Investment), kieleckim Kolporterze, Polskich Składach Budowlanych czy zbudowanym
od podstaw we Włoszczowej ZPUE. W okolicach Końskich znajduje się polskie „zagłębie
płytkowe”, gdzie ulokowane są zakłady produkujące ceramikę. Do tego dochodzą kopalnie
surowców skalnych i cementowania koncernu Lafarge zlokalizowana w Małogoszczu.
Mimo położenia w centralnej części Polski duże inwestycje infrastrukturalne jak dotąd
skutecznie omijały ten region. Wyjątkiem były fragmenty drogi ekspresowej S7 oraz słynny
peron we Włoszczowej. Dlatego na pokonanie niespełna 180 km z Kielc do Warszawy
potrzeba ok. 3 godzin, a dystans 120 km do Krakowa pochłania 2 godziny – czyli tyle samo co
40 lat temu. Podobne czasy osiąga kolej. Słaba infrastruktura transportowa oraz brak
lotniska nie zniechęcają potencjalnych inwestorów. Zresztą budowa portu lotniczego
zainicjowana przez władze Kielc zapewne skończyłaby się tak samo, jak w Hiszpanii.
Słabością regionu jest rozdrobnione rolnictwo – 5/8 gospodarstw rolnych nie przekracza 5
ha, co właściwie wyklucza prowadzenie produkcji rolnej z prawdziwego zdarzenia. Niezbyt
urodzajna ziemia nie sprzyja wysokim plonom – w roku 2012 świętokrzyskie zajęło ostatnią
lokatę w produkcji zbóż. Istotne znaczenie ma jedynie sadownictwo, które dostarcza 1/10
krajowej produkcji owoców. Może to jest więc kierunek potencjalnej specjalizacji?
Region trapi nadpodaż siły roboczej. Mimo relatywnie niskich wynagrodzeń (87% średniej
krajowej) stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 14,6% i jest o 2,1 pkt. procentowego
wyższa od średniej dla Polski. Mimo że w świętokrzyskim w ostatnich latach zmieniło się na
lepsze, to w dalszym ciągu droga ku pomyślności jej mieszkańców najczęściej wiedzie przez
Londyn, Dublin czy Nowy Jork.
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Województwo warmińsko-mazurskie

16. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Województwo
warmińsko-mazurskie
to
jeden
z
najpiękniejszych regionów w Polsce. Ceniony za swoje walory turystyczne i ciekawą
historię, niestety nie wykorzystuje swojego potencjału gospodarczego. Zwłaszcza bliskości
do największych portów i granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem EASTNEWS/PLACZKOWSKI/REPORTER

Region ten przed II Wojną Światową prawie w całości należał do Prus Wschodnich
zdominowanych przez Junkrów – niemieckich właścicieli dużych obszarów ziemi. Po 1945
roku Prusy Wschodnie zostały sztucznie podzielone pomiędzy Związek Radziecki i Polskę. Po
II Wojnie Światowej władze nie miały pewności, czy Polsce uda utrzymać się te tereny. Z tego
względu wstrzymywano się z inwestycjami w rozwój województwa. W większym stopniu
stawiano na rozwój turystyki oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Warmińsko-mazurskie
Ludność (w mln)
1,44
Stopa bezrobocia rejestrowanego
18,2%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3144 zł brutto (2980 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
135 226
PKB w mld zł
43
PKB per capita (w zł)
29 677
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
28%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1611
Rozwody na 1000 ludności
1,9
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Namibia
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
886
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
923
Zobowiązania jako % dochodów
31%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów
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To był region głównie rolniczy. Infrastruktura drogowa i kolejowa była relatywnie uboga ze
względu na duże zalesienie (30% powierzchni) oraz obfitość w zbiorniki wodne i rzeki. Na
terenie województwa znajduje się ponad 3 tys. jezior (2 tys. o powierzchni powyżej hektara).
Największe jeziora połączone są kanałami. Lasy w znakomitym stopniu mają charakter
„puszczański”. Ponad 100 parków krajobrazowych bardzo utrudnia przeprowadzenie
większych inwestycji w infrastrukturę.
Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje 1,4 mln ludzi. Największe miasto, a
zarazem stolica regionu, to Olsztyn ze 175 tys. mieszkańcami. Przeciętne wynagrodzenie w
tym regionie to 3,2 tys. zł brutto (2,2 tys. zł netto). To najgorszy wynik w Polsce, blisko o 1,6
tys. zł brutto niższy od średniej pensji w Mazowszu.
Jednym z największych problemów jest wysokie bezrobocie, sięgające 18,6%. W sektorze
przedsiębiorstw pracuje tu tylko 134 tys. ludzi. To mniej niż 10% mieszkańców. Duża liczba
bezrobotnych w tym regionie to pozostałość po zamkniętych PGR-ach. Na kiepskie statystyki
duży wpływ ma sezonowość w sektorze turystycznym i rolniczym. Brak dużych ośrodków
miejskich oraz wyraźnie gorsza sytuacja gospodarcza to powód wysokich migracji młodych
ludzi do innych części kraju (główne kierunki to Gdańsk i Warszawa) i za granicę.
Dużym problemem jest rozwinięta szara strefa. Po jej uwzględnieniu okazuje się, że średnia
stopa bezrobocia wynosi mniej niż 10%. To niestety obniża konkurencyjność województwa –
legalny biznes niechętnie tu inwestuje. Przemyt papierosów, paliwa i alkoholu to istotny
strumień dochodów mieszkańców regionu. Z kolei zatrudnienie na czarno jest bardzo
powszechne, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych.
Niestety, pomimo pięknego położenia województwo warmińsko-mazurskie znajduje się poza
korytarzem głównych szlaków transportowych. W ostatnich latach podjęto decyzję o
rozwinięciu budowy portu w Elblągu (wielokrotnie blokowaną) oraz o przekopaniu Mierzei
Wiślanej. Władze wierzą, że rozwój portu jest szansą dla regionu, ale na razie trudno znaleźć
powody inne od strategicznych, które stałyby za tą decyzją.
Mały handel przygraniczny z Federacją Rosyjską w znacznym stopniu ożywił stosunki
gospodarcze – w Obwodzie Kaliningradzkim mieszka ponad milion Rosjan, którzy nabywają u
nas żywność, odzież i sprzęty rtv/agd. Polacy wybierają się za „północną granicę” po tanie
paliwo, papierosy i alkohol. Pogorszenie stosunków z Rosją może negatywnie wpłynąć na
relacje handlowe mieszkańców tych terenów.
Stawianie na rozwój turystyki i mały handel, który zależny jest od kaprysu polityków, to
bardzo słabe fundamenty do rozwoju w przyszłości. Województwo warmińsko-mazurskie w
większym stopniu powinno stawiać na rozwój innowacyjnych technologii w zakresie ochrony
środowiska oraz postawić na usługi – bliskość ośrodków naukowych oraz potencjał
demograficzny (szczególnie imigracyjny) sprzyjają rozwojowi
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centrów usług biznesowych. Jednak warunkiem koniecznym jest rozbudowa sieci dróg
ekspresowych, które umożliwiłyby szybszą podróż do Gdańska i Warszawy.
Część ekspertów przyszłość widzi także w rozwoju sektora rolniczego, które podupadło po
zamknięciu PGR-ów. Na skutek dużych inwestycji, m.in. finansowanych ze środków UE,
sytuacja „mazurskiego rolnika” systematycznie ulega poprawie.
W województwie warmińsko-mazurskim w teorii rządzi PO, które w poprzednich wyborach
samorządowych uzyskało 34% głosów do Sejmiku. Na drugim miejscu było PSL (24%), a na
trzecim Prawo i Sprawiedliwość (16%). Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył 15,9% głosów.
Prezydentem Olsztyna jest Piotr Grzymowicz (PSL) a Elbląga - Jerzy Wilk z Prawa i
Sprawiedliwości.

Województwo wielkopolskie

3. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Województwo wielkopolskie uznawane jest za jeden z
najbardziej gospodarnych i rozwiniętych regionów Polski. Opinię taką potwierdzają
wskaźniki gospodarcze, jednak drugie największe i trzecie najbardziej ludne województwo
w kraju wciąż ma spory potencjał.

Kozły na poznańskim ratuszu EASTNEWS/CZOPIK/REPORTER

„Wielkopolska jest taka gospodarna, że żyto od razu w butelkach rośnie” – żartował przed
laty poznański kabaret Tey. Mieszkańcy tego regionu zawdzięczają ponadprzeciętny (w skali
kraju) poziom życia zarówno własnej gospodarności, jak i uwarunkowaniom historycznogeograficznym.
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Wielkopolskie
Ludność (w mln)
3,47
Stopa bezrobocia rejestrowanego
7,9%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
3503 zł brutto (2507 zł netto)
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
642 246
PKB w mld zł
150,34
PKB per capita (w zł)
43 466
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
40%
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
1999
Rozwody na 1000 ludności
1,7
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD =
Słowenia
3,10 zł)
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
1170,7
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
1385,7
Zobowiązania jako % dochodów
38%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Bliskość Niemiec oraz poprawiająca się infrastruktura sprawiają, że województwo
wielkopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla inwestorów
zagranicznych. Nie bez przyczyny do tej pory powstało ok. 6,8 tys. przedsiębiorstw z
udziałem tego kapitału. Wśród nich znajdują się potentaci tacy jak: Jeronimo Martins,
GlaxoSmithKline czy Volkswagen. Nie brak też polskich sukcesów biznesowych: Solaris,
Amica czy Eurocash. Wszystko to sprawia, że stopa bezrobocia w regionie należy do
najniższych w kraju, a w samym Poznaniu wynosi zaledwie 3,5%.
Ważnym elementem wielkopolskiego krajobrazu gospodarczego wciąż pozostaje rolnictwo.
Województwo legitymuje się największą w kraju produkcją rolną, szczególnie w zakresie
produkcji zbóż czy zwierząt rzeźnych. Przeszkodą stojącą na drodze ku jeszcze lepszemu
wykorzystaniu potencjału – oraz unijnych dotacji – może być najmniejszy w zachodniej
Polsce średni rozmiar gospodarstwa domowego (13 ha). To wciąż jednak kilkukrotnie więcej
niż na ścianie wschodniej.
Obecnie województwem wielkopolskim rządzi PO, która w ostatnich wyborach zdobyła 17 na
39 mandatów. Na uwagę zasługuje słaba pozycja PiS w regionie – tylko 6 mandatów za
sprawą poparcia mniejszego od SLD i PSL. W ciągu ostatnich 4 lat najważniejszą inwestycją
infrastrukturalną było dokończenie wielkopolskiego odcinka autostrady A2, która połączyła
Warszawę z Berlinem. W budowie wciąż jest droga ekspresowa S5, w tym jej ważny odcinek
Poznań-Wrocław. Na tej samej trasie prowadzone są również inwestycje kolejowe, które
mają skrócić czas podróży między dwoma największymi miastami zachodniej Polski.
Niskie bezrobocie wiąże się z nie najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem. Mieszkańcy
województwa wielkopolskiego zarabiają średnio o 10% mniej niż
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mieszkańcy innych regionów kraju. Łączne PKB województwa wynosi 150 mld zł. Stawia to
województwo wielkopolskie obok takich państw jak Litwa, Słowenia czy ponad 90-milionowa
Etiopia. PKB per capita stawia województwo na wysokim czwartym miejscu w skali kraju.
Niskie bezrobocie oraz możliwość znalezienia pracy w różnych branżach sprawia, że
mieszkańcy województwa wielkopolskiego stosunkowo rzadko decydują się na emigrację
zarobkową – wg danych GUS, rzadziej wyjeżdżali tylko mieszkańcy łódzkiego i
mazowieckiego.

Województwo zachodniopomorskie

12. miejsce
w rankingu województw
Bankier.pl.

Wielu historyków uważa, że Polska dostała Szczecin w prezencie
od Józefa Stalina, a gdyby nie jego determinacja, to miasto
przypadłoby NRD. Północny kraniec Ziem Odzyskanych – czy też Wyzyskanych jak chcą
niektórzy – to pełen kontrastów region, który stara się zmniejszać cywilizacyjny dystans do
lepiej rozwiniętych obszarów Polski i Europy.

Szczecin EASTNEWS/ZENON ZYBURTOWICZ

Jednym z problemów i tak słabo uprzemysłowionego województwa jest to, że jego stolica
położona jest na zachodnim krańcu regionu. Ogranicza to krąg osób, które mogłyby szukać
pracy w Szczecinie, utrudnia załatwianie spraw urzędowych sporej części mieszkańców
województwa oraz powoduje, że we wschodniej jego części – z Koszalinem na czele - co jakiś
czas odżywa marzenie o secesji.
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Zachodniopomorskie
Ludność (w mln)
Stopa bezrobocia rejestrowanego
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw wg PKD 2007
Przeciętne zatrudnienie według PKD2007
PKB w mld zł
PKB per capita (w zł)
PKB per capita w euro (nominalnie) jako % średniej UE28
migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja
Rozwody na 1000 ludności

1,71
15,2
3526 zł brutto (2517 zł netto)

164 841
60,286
35 006
32%
1046
1,9
Demokratyczna Republika
Wielkość PKB podobna do (porównanie nominalne w USD = 3,10 zł)
Konga
Dochody województwa (wykonane), w mln zł
797,2
Wydatki województwa (wykonane), w mln zł
792,3
Zobowiązania jako % dochodów
39%
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych GUS, Eurostat, CIA Factbook, Ministerstwa Finansów

Skrajne położenie w skali kraju szkodzi póki co także samemu Szczecinowi, który – wbrew, a
może zgodnie z pozorami – formalnie leży nad wodami morskimi (morska granica RP biegnie
przez miasto). Tego, że znad ujścia Odry jest bliżej do Berlina niż do Warszawy czy Gdańska z
oczywistych przyczyn się nie przeskoczy. Nie zmienia to jednak faktu, że zachodniopomorskie
było często pomijane przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Sporo dobrego może
zrobić dokończenie drogi S3, która otworzy dostęp do autostrad A2 i A4. Melodią przyszłości
jest jednak trasa pomorska do Trójmiasta.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim (17%) jest wyraźnie wyższe niż w całym
kraju. Sam Szczecin (11%) nie wyróżnia się pozytywnie na tle innych dużych polskich miast i
wyraźnie ustępuje drugiemu miastu portowemu regionu – Świnoujściu (8,9%). Im dalej w las
– a zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej zalesionych województw – tym niestety
gorzej. Wśród 21 powiatów w ponad połowie panuje ponad 20-procentowe bezrobocie.
Osoby, które mają prace, na tle kraju nie zarabiają przeważnie szczególnie dużo. Przeciętne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi niespełna 3600 zł – blisko o 400 zł mniej
niż w sąsiednim województwie pomorskim, o mazowieckim i śląskim nawet nie
wspominając. PKB per capita w woj. zachodniopomorskim wynosi niewiele ponad 32%
unijnej średniej. Produktowi wojewódzkiemu brutto wyrażonemu nominalnie najbliżej do
PKB Demokratycznej Republiki Konga.
Opłakany stan lokalnego rynku pracy łagodzi nie tylko szara strefa czy emigracja zarobkowa,
lecz także zyski z turystyki. Latem nawet urzędy pracy zapełniają się ogłoszeniami domów
wczasowych, restauracji czy sprzedawców z ośrodków nadmorskich. W większości jest to
jednak praca nie tylko tymczasowa, ale i słabo płatna. Należy
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jednak przy tej okazji zaznaczyć, że to w zachodniopomorskim udziela się największej liczby
noclegów turystycznych (ponad 11 mln rocznie), a udział turystów zagranicznych – głównie z
Niemiec – stale rośnie.
Morze jest także głównym „chlebodawcą” dla innych gałęzi gospodarki. Wprawdzie
historycznie zasłużona dla Polski stocznia szczecińska upadła, jednak wciąż funkcjonują
mniejsze zakłady, takie jak stocznia Pomerania czy stocznia remontowa Gryfia. Obecnie w
regionie buduje się też wielkie konstrukcje stalowe czy elementy elektrowni wiatrowych.
Wciąż funkcjonują również porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu, które wspólnie – kieruje
nim jeden zarząd – obsługują nie tylko Polskę, ale również Czechy, Słowację, a nawet
wschodnią część Niemiec. Dodatkowo w drugim z tych miast ma powstać pierwszy polski
gazoport.
Nie można też zapominać o tych co na morzu – rybakach (ponad 300 jednostek) i
przewoźnikach promowych kursujących do Danii czy Szwecji. Niestety, marzeniem wielu
młodych adeptów Akademii Morskiej jest jednak jak najszybsze zdobycie uprawnień, dzięki
którym będą mogli pływać na jednostkach brytyjskich czy skandynawskich, gdzie zarobią
kilkakrotnie więcej niż w kraju. Podobne plany na przyszłość ma wiele młodych osób z
zachodniopomorskich wsi i miasteczek, które często już po skończeniu szkoły średniej
wyjeżdżają w inne regiony kraju.

Prezydenci zyskali na nieruchomościach
Cztery lata mijającej kadencji były często dla prezydentów największych miast okresem kupna
domów i mieszkań. Dzięki oświadczeniom majątkowym wiemy, kto kupował najwięcej, a kto stan
posiadania zmniejszył.
Wśród 20 analizowanych prezydentów (wszystkich miast wojewódzkich oraz Gdyni i Częstochowy) na
początku kadencji najwięcej majątku w nieruchomościach zgromadził Jacek Majchrowski (Kraków;
3,31 mln zł). Na podium znajdowali się też Rafał Dutkiewicz (Wrocław; 1,95 mln zł) i Paweł
Adamowicz (Gdańsk; 1,86 mln zł). Najmniej – Wojciech Szczurek (Gdynia; brak nieruchomości),
Krzysztof Matyjaszczyk (Częstochowa; 230 tys. zł) i Michał Zaleski (Toruń; 245 tys. zł).

Nieruchomości w 2010 r.
Prezydent
Nieruchomości w 2014 r.
Zmiana
dom (ubezpieczony na 1 mln
dom (ubezpieczony na 2,5
PLN), mieszkanie (kupione za
mln PLN), mieszkanie (180
140 tys. PLN), 2 działki (2,17 Kraków:
tys. PLN), dwie działki (2 170 1 540
000,00 zł
mln PLN)
000 PLN)
Jacek Majchrowski
(+46,53%)

www.bankier.pl
www.facebook.com/Bankierpl

48
Nieruchomości w 2010 r.

Prezydent
Wrocław:

wraz z żoną: dom (1,2 mln PLN), Rafał
2 mieszkania (750 tys.)
Dutkiewicz

Warszawa:
dom (900 tys. PLN), mieszkanie
(900 tys. PLN)

Hanna GronkiewiczWaltz

Nieruchomości w 2014 r.

Zmiana

wspólne: dom (1,2 mln PLN), 3
mieszkania (896 tys.); odrębne: 197 999,00 zł
gospodarstwo rolne (51 999 zł) (+10,15%)

dom (1 mln PLN), mieszkanie
(1,1 mln PLN)

300 000,00 zł
(+16,67%)

dom (380 tys. PLN - wraz z żoną);
mieszkanie (280 tys. PLN - wraz z Rzeszów:
żoną); współwłasności: garaż,
budynek gospodarczy, dwie
Tadeusz Ferenc
działki (w sumie 490 tys. PLN)

dom (400 tys. PLN - z żoną);
dwa mieszkania (w sumie 695
tys. PLN - z żoną);
545 000,00 zł
współwłasność: garaż, budynek (+47,39%)
gospodarczy, trzy działki (600
tys. PLN w sumie)

Szczecin:
dom (1,1 mln PLN współwłasność), działka (150 tys.
PLN)
Piotr Krzystek

dom (1,1 mln PLN 400 000,00 zł
współwłasność 1/2); mieszkanie (+32,00%)
(200 tys. PLN - współwłasność
1/6); działka (350 tys. PLN współwłasność 1/2)

mieszkanie (190 tys. PLN), 4
mieszkania wspólne z małżonką Gdańsk:
(łącznie 1 476 308 PLN), 2 działki
niezabudowane wspólnie z
Paweł Adamowicz
małżonką (łącznie 195 tys. PLN)

3 mieszkania (łącznie 1 377 861
-288 447,00
PLN), 2 działki niezabudowane
zł (-15,50%)
(łącznie 195 tys. PLN)

Olsztyn:
dom (1,2 mln PLN - z żoną);
działka (320 tys. PLN - z żoną)

Piotr
Grzymowicz

dom (1,2 mln PLN - z żoną);
działka (320 tys. PLN - z żoną)

dom (850 tys. PLN - 1/2 udziału);
mieszkanie (160 tys. PLN - 1/6
dom (850 tys. PLN - 1/2
udziału); działka zabudowana
Gorzów
udziału); działka zabudowana
domem (180 tys. PLN - 1/2
Wielkopolski:
domem (240 tys. PLN - 1/2
udziału); nieruchomość rolna (66
udziału); nieruchomość rolna
tys. PLN - 1/8 udziału); garaż (10
Tadeusz Jędrzejczak (66 tys. PLN - 1/8 udziału)
400 PLN - 1/6 udziału)
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0,00 zł
(0,00%)

-110 400,00 zł
(-8,72%)
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Nieruchomości w 2010 r.

Prezydent

Częstochowa:
mieszkanie (130 tys. PLN Krzysztof
współwłasność); działka (504 m2)
Matyjaszczyk
dom (800 tys. PLN współwłasność); grunty orne i
łąki (30 000 PLN współwłasność)
2 działki budowlane (łącznie 800
tys. PLN)

Lublin:
Krzysztof Żuk
Łódź:

dom (620 tys. PLN współwłasność); mieszkanie
(130 tys. PLN - współwłasność);
działka (504 m2)
dom (800 tys. PLN współwłasność); grunty orne i
łąki (30 000 PLN współwłasność)
2 działki budowlane (łącznie
800 tys. PLN)

Hanna Zdanowska

Poznań:
z żoną: dom (500 tys. PLN), 3
inne nieruchomości: 164 tys. PLN
Ryszard Grobelny
(w sumie)

mieszkanie (400 tys. PLN)

Nieruchomości w 2014 r.

Kielce:
Wojciech Lubawski

z żoną: dom (500 tys. PLN), 3
inne nieruchomości: 164 tys.
PLN (w sumie)

Zmiana
650 000,00 zł
(+282,61%)

0,00 zł
(0,00%)

0,00 zł
(0,00%)

0,00 zł
(0,00%)

dwa mieszkania (razem 645 tys.
245 000,00 zł
PLN)
(+61,25%)

Bydgoszcz:
dom (500 tys. PLN - wraz z żoną)
Rafał Bruski

dom (350 tys. PLN współwłasność); gospodarstwo
rolne (45 tys. PLN współwłasność); domek
letniskowy (60 tys. PLN współwłasność); garaż (25 tys.
PLN - współwłasnośc)

mieszkanie (440 tys. PLN współwłasność); domek
50 000,00 zł
letniskowy (65 tys. PLN (+10,42%)
Tadeusz Truskolaski współwłasność); garaż (25 tys.
PLN - współwłasnośc)
Białystok:

Opole:
mieszkanie (300 tys. PLN współwłasność); garaż (10 tys.
PLN); mieszkanie (100 tys. PLN - Ryszard
w 1/2)
Zembaczyński

www.bankier.pl
www.facebook.com/Bankierpl

dom (450 tys. PLN); działka (80 30 000,00
000 PLN)
zł (+6,00%)

mieszkanie (430 tys. PLN współwłasność); garaż (12 tys. 102 000,00
PLN); mieszkanie (70 tys. PLN - zł (+24,88%)
w 1/2)
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Nieruchomości w 2010 r.

Prezydent
Zielona Góra:

dom (460 tys. PLN - z żoną)
mieszkanie (200 tys. PLN);
garaż (30 tys. PLN); domek
letniskowy (15 tys. PLN - wraz
z żoną)

Nieruchomości w 2014 r.
dom (460 tys. PLN - z żoną)

Janusz Kubicki
Toruń:

mieszkanie (200 tys. PLN);
garaż (30 tys. PLN); działka
Michał Zaleski (40 tys. PLN - wraz żoną);
domek letniskowy (10 tys.
PLN - wraz z żoną)

Gdynia:
brak

mieszkanie (100 tys. PLN 1/4 udziału)

Wojciech Szczurek
Źródło: Oświadczenia majątkowe prezydentów miast

Zmiana
0,00 zł
(0,00%)

35 000,00 zł
(+14,29%)

100 000,00
zł

Po czterech latach najwięcej wartościowych domów, mieszkań i działek ma wciąż
Majchrowski (4,86 mln zł). Za nim są Dutkiewicz (2,15 mln zł) i Hanna Gronkiewicz-Waltz
(Warszawa; 2,1 mln zł). Na końcu stawki są obecnie Wojciech Szczurek (100 tys. zł), Michał
Zaleski (280 tys. zł) i Janusz Kubicki (Zielona Góra; 460 tys. zł). Patrząc na kwotowy wzrost
majątków w nieruchomościach – najwięcej zyskali Majchrowski (1,54 mln zł), Matyjaszczyk
(650 tys. zł) i Tadeusz Ferenc (Rzeszów; 545 tys. zł).
Jeśli chodzi o procentowy przyrost wartości posiadanych nieruchomości to, oprócz
Wojciecha Szczurka, niemającego cztery lata temu niczego, na czele są Matyjaszczyk (283%) i
Wojciech Lubawski (Kielce; 61%). Najbardziej, procentowo, na majątku w nieruchomościach
stracili Adamowicz (-15%) i Jędrzejczak (-9%). Jak widzimy – zdecydowana większość
prezydentów w czasie swojej kadencji pomnożyła swój majątek ulokowany w domach,
mieszkaniach i działkach. W przypadku Pawła Adamowicza – sprzedaż nieruchomości miała
odzwierciedlenie w zwiększeniu majątku w innych kategoriach. Jedynie Tadeusz Jędrzejczak,
prezydent Zielonej Góry, stracił zarówno w nieruchomości, jak i w ogólnym majątku.

Czy 16 województw to za dużo?
Pierwotny plan rządu Buzka zakładał redukcję liczby województw z 49 do 12, w miarę
równo dzielących kraj na regiony, którym organy centralne oddałaby część władzy. Jednak
w toku prac parlamentarnych górę wzięła presja partyjnych „baronów”, którzy
wylobbowali powstanie 5 dodatkowych i zupełnie niepotrzebnych województw.
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W wyniku sejmowej obróbki reformy Buzka powstały samorządowo-rządowe województwa
liczące ok. milion mieszkańców ze stolicami w miastach zamieszkiwanych przez nieco ponad
sto tysięcy ludzi. To casus opolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego czy podlaskiego – czyli
województw, których istnienie nie ma ekonomicznego ani administracyjnego sensu. Być
może czas zerwać z logiką dystansu, jaki mieszkaniec małego miasta czy wsi musi pokonać,
aby załatwić swoje sprawy w stolicy regionu. W XXI wieku w racjonalnie rządzonym państwie
ten parametr nie powinien mieć żadnego znaczenia! Większość urzędowych obowiązków i
tak wypełniają gminy, a procedurę paszportową można by bez problemu przenieść do
Internetu.
Logika łączenia potencjałów
Przy podziale administracyjnym kraju warto kierować się logiką potencjału gospodarczego, a
nie siłą lokalnych układów. Dwukrotnie ludniejsze Niemcy podzielone są na 16 krajów
związkowych, w tym 3 miasta na prawach landu. Polska przy 36,5 mln ludności nie
potrzebuje tylu regionów co przeszło 80-milionowe Niemcy.
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Koncepcja podziału administracyjnego Polski na 9 regionów o zbliżonym
potencjale
Region
Ludność
PKB
% PKB
% ludności
Warszawa
3 061 814 269328
16,9%
8,0%
Wielkopolska
6 070 315 238766
14,9%
15,8%
Małopolska*
5 489 875 177181
11,1%
14,3%
Śląsk
4 425 148 187906
11,8%
11,5%
Pomorze
4 014 672 151566
9,5%
10,4%
Centralny*
6 036 358 228311
14,3%
15,7%
Lubelski*
2 156 150 61180
3,8%
5,6%
MazurskoPodlaski
2 641 880 78309
4,9%
6,9%
Katowicki
4 599 447 202679
12,7%
11,9%
POLSKA
38 495 659 1597238
100,0%
100,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego
*bez uwzględnienia transferu niektórych powiatów do Regionu Lubelskiego

Teoretycznie wystarczyłoby nam osiem regionów, mniej więcej pokrywających się z
historycznymi krainami Polski (Wielkopolska, Małopolska, Pomorze, Śląsk, Mazowsze, Ziemia
Łęczycka, Mazury, Lubelskie). Problemy stwarza nierówne rozmieszczenie ludności oraz
potencjału gospodarczego. Przykładowo: historyczny Śląsk skupiałby ponad 1/5 ludności i
prawie 1/4 PKB Polski, podczas gdy podlaskie połączone z Mazurami to niespełna 5% polskiej
gospodarki.
Ze względu na wysoką koncentrację siedzib przedsiębiorstw w Warszawie oraz na Górnym
Śląsku konieczne było wydzielenie dwóch regionów: aglomeracji warszawskiej oraz
konurbacji katowickiej – każda z nich generuje po ok. 1/8 PKB Polski. Najludniejszym
regionem byłaby Wielkopolska połączona z większą częścią woj. kujawsko-pomorskiego i
północną częścią lubuskiego. Region Centralny powstały z fuzji obecnego województwa
łódzkiego, świętokrzyskiego i większości mazowieckiego (bez Warszawy) równoważyłby
„wielką trójkę”: Warszawę, Wielkopolskę i Katowice. Dolnośląskie objęłoby historyczne
ziemie śląskie (opolskie i część śląskiego) oraz południową część lubuskiego. Województwo
małopolskie zostałoby połączone z podkarpackim i powiększone o powiat żywiecki, za to bez
północnych rubieży obecnego Podkarpacia, które trafiłoby do regionu lubelskiego. Połączone
województwa pomorskie uzyskałyby odpowiedni potencjał, którego obecnie nie mają.
Podobnie jak dość oczywista fuzja podlaskiego z Warmią i Mazurami. Z przyczyn
obiektywnych dwa regiony wschodnie byłyby znacząco słabsze od pozostałych.
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Oszczędności i efekt skali
Przeciętny roczny dochód województwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 roku
wyniósł 418,36 złotych. Najmniejsze regiony dysponowały budżetami rzędu 500-600 mln
złotych. Mniej niż połowa miała do dyspozycji choćby miliard złotych. To zdecydowanie za
mało, aby na poważnie myśleć o rozbudowie lokalnej infrastruktury. Zaproponowane przez
ze mnie regiony liczyłyby od ok. 2,5 mln do 6 mln mieszkańców, co przy obecnym poziomie
partycypacji w podatkach dawałoby roczne dochody rzędu 1,0-2,5 mld złotych. Gdyby do
tego dodać budżety zlikwidowanych urzędów wojewódzkich, otrzymalibyśmy całkiem
konkretne fundusze na działania służące wspieraniu lokalnych społeczności bez oglądania się
na władze centralne.
Spore oszczędności można by także uzyskać na likwidacji setek urzędniczych etatów w
dublującej się administracji lokalnej, zwłaszcza gdyby zlikwidować nikomu niepotrzebne
powiaty. Bez redukcji list płac w urzędach reforma nie miałaby większego sensu.
Oszczędności plus zwiększony potencjał mogłyby nadać nowy impuls rozwojowy zwłaszcza
tym regionom, które obecnie są poszkodowane brakiem inwestycji planowanych na szczeblu
krajowym.
Zespół Działu Analiz Bankier.pl

Źródła:


Główny Urząd Statystyczny
www.stat.gov.pl,
w szczególności raporty o sytuacji
społeczno-gospodarczej województw,



OECD
www.oecd.org
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Międzynarodowy Fundusz
Walutowy
www.imf.org



CIA Factbook
www.cia.gov/library/





Sejm RP
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