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Diagnoza sytuacji 
społeczno-ekonomicznej miasta

Ogólne informacje nt. Miasta Lublin 
i województwa lubelskiego

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa 

Lublin jest największym miastem Polski po prawej stro-

nie Wisły (ponad 348 tys. mieszkańców; liczba mieszkań-

ców województwa przekracza 2 mln mieszkańców).

Liczba mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolital-

nego jest ponad dwukrotnie większa niż liczba mieszkań-

ców Lublina (ok. 713 tys. mieszkańców).

Lublin położony jest na przebiegu dróg tranzytowych łą-

czących kraje Unii Europejskiej z  Europą Wschodnią. 

Lublin charakteryzuje się korzystną odległością do

wschodniej granicy z Ukrainą i Białorusią (Lublin od

Lwowa dzieli nieco ponad 200 km). 

Województwo lubelskie charakteryzują głównie tereny

rolnicze. Warunki klimatyczne i glebowe sprzyjają pro-

dukcji rolnej. 

Województwo lubelskie zajmuje powierzchnię ok. 25 tys.

km2, co stanowi 8% obszaru kraju (zajmuje 3 pozycję

wśród województw pod względem powierzchni). Teryto-

rialnie obejmuje ono 20 powiatów (w tym 4 miasta na

prawach powiatu) oraz 213 gmin. W województwie prze-

ważają gminy wiejskie (171), gminy miejsko-wiejskie oraz

miejskie są w mniejszości (odpowiednio 22 oraz 20). Do

największych miast województwa należą:

Lublin

Chełm

Zamość

Biała Podlaska

Lublin to największe miasto wojewódzkie i jednocześnie

największe po prawej stronie Wisły. W 2010 r. wojewódz-

two lubelskie zamieszkiwało ponad 2 mln osób1. Z kolei

Lublin, stolicę województwa lubelskiego obejmującą 147

km2 powierzchni, zamieszkuje ponad 348 tys. osób2. Gęs-

tość zaludnienia miasta wynosi 2 363 osób na km2. Lu-

belski Obszar Metropolitalny (LOM) natomiast obejmuje

powiat lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki oraz

 

4

r

r

r

r

r

r

r

r

r

1

2



 

5

Lublin. Powierzchnia tego obszaru wynosi około 4221

km2, liczba ludności LOM przekracza 713 tys. osób3. Gęs-

tość zaludnienia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

jest prawie dwukrotnie większa niż w województwie. 

W sąsiedztwie województwa lubelskiego znajduje się woje-

wództwo mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz

podlaskie. Od wschodu województwo graniczy z Białorusią

i Ukrainą. Wschodnia granica województwa lubelskiego jest

również wschodnią granicą Unii Europejskiej.

Powyżej 70% gruntów na terenie województwa lubelskiego

jest wykorzystana jako użytki rolne (wynik ten przekracza

średnią krajową o 10 punktów procentowych), 3,6% zaj-

mują grunty zabudowane i zurbanizowane (wskaźnik

w skali kraju jest wyższy i wynosi 5%). Województwo lubel-

skie charakteryzuje się bardzo dobrymi glebami i korzyst-

nymi warunkami (w tym klimatycznymi) sprzyjającymi

produkcji rolnej.

Przeprowadzona analiza desk research (źródeł wtórnych)

na temat oceny społeczno-ekonomicznej miasta i re-

gionu pokazała, iż prezentowane w literaturze podejścia

do oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów różnią się.

Różnice te wynikają głównie z liczby oraz składowych

wskaźników opisujących ową skłonność do inwestowania

w danym regionie, jak również z przyjętych metod oceny

i interpretacji uzyskanych wyników. 

Diagnoza w zakresie sytuacji gospodarczej  
i społeczno-demograficznej Lublina

Bazując na danych pozyskanych od Klienta, opracowa-

niach strategicznych dotyczących regionu, opracowaniach

własnych Deloitte oraz innych źródłach, opisano poten-

cjał społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego

oraz miasta Lublin. Analiza została przeprowadzona

w podziale na określone obszary, zaprezentowane na ry-

sunku poniżej, determinujące łączną ocenę sytuacji gos-

podarczej i społeczno-demograficznej Lublina. 

http://www.stat.gov.pl/vademecum/

vademecum_lubelskie/portret_obszaru_m

etropolitalnego/lubelski_obszar_

metropolitalny.pdf

Gospodarka
 

Rynek 
pracy

Potencjał  

społ.- gosp.  

Badania       
i Rozwój  

Infrastruktura
 

Demografia 

Szkolnictwo  

Źródło: Opracowanie Deloitte

Schemat 1. Obszary objęte opisem sytuacji

społeczno-ekonomicznej
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GUS, www.stat.gov.pl Gospodarka

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż wo-

jewództwo lubelskie cechuje najniższa wartość PKB na

mieszkańca spośród województw w kraju. 

Województwo lubelskie ma względnie niewielki udział 

w wytworzeniu produktu krajowego brutto. 

Największy odsetek podmiotów gospodarczych zarejestro-

wanych w REGON reprezentuje handel i budownictwo.

Na koniec 2010 roku w krajowym rejestrze urzędowym

podmiotów gospodarki narodowej REGON województwa

lubelskiego zarejestrowanych było ponad 162 tys. pod-

miotów gospodarczych (bez rolników indywidualnych).

Podmioty w województwie lubelskim stanowią około 4%

wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju4. Naj-

większy udział podmiotów gospodarczych zarejestrowa-

nych w rejestrze REGON reprezentuje handel (ponad

37%) oraz budownictwo (ok. 14 %), a także przetwórstwo

przemysłowe (ok. 9%). 

r

r

r

 
 

Handel, naprawa pojazdów samochodowcyh

Budownictwo

Przetwórstwo przemysłowe

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Transport i gospodarka magazynowa

Pozostała działalność usługowa

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Obsługa rynku nieruchomości

50,9

19,2

13,2

11,8

11,6

11,2

9,1

5,6

4,4

Wykres 1. Liczba podmiotów

gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w rejestrze

REGON według wybranych sekcji

PKD w 2010 r. w województwie

lubelskim (w tys.)

Źródło: Dane GUS, Vademecum Samorządowca, 
Województwo Lubelskie
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GUS, Rocznik statystyczny 

województw 2011, s. 90

Największe przedsiębiorstwa w Lublinie to:

Emperia Holding S.A. (dystrybucja artykułów spożyw-

czych i FMCG)

Tabal Sp.J.(metalurgia)

Faelbud S.A. (prefabrykaty betonowe)

Spółdzielnia Pszczelarska APIS (miody pitne)

PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (browarnictwo)

Herbapol Lublin S.A. (wyroby zielarskie i spożywcze)

SIPMA S.A. (maszyny i urządzenia rolnicze)

Pol-Skone Sp. z o.o. (stolarka drzwiowa i okienna)

Zakłady Chemiczne Permedia S.A. (pigmenty nieorga-

niczne).

Na koniec 2009 r. województwo lubelskie wytworzyło

produkt brutto o wartości 51 082 mln PLN. Wytworzony

w województwie lubelskim produkt uplasował je na 10

pozycji wśród województw. Wytworzona wartość pro-

duktu województwa lubelskiego stanowiła 3,8% pro-

duktu krajowego brutto5. Poniższy wykres prezentuje

ranking województwo według ich udziału w wytworzo-

nym PKB kraju w 2009 r. 

r

r

r

r

r

r

r

r
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Opolskie 2,20%

Podlaskie 2,30%

Podlaskie 2,30%

Świętokrzyskie 2,60%

2,80%Wrmińsko-Mazurskie

3,80%Podkarpackie

3,80%Lubelskie

3,80%Zachodniopomorskie

4,80%Kujawsko-Pomorskie

5,70%Pomorskie

6,10%Łódzkie

7,40%Małopolskie

8,20%Dolnośląskie

9,50%Wielkopolskie

13,10%Śląskie

21,90%Mazowieckie

Wykres 2. Ranking województw
według udziału w PKB kraju 
w 2009 r. 

Źródło: Dane GUS
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Ibidem, s. 91

MRR, Raport „Polska 2011”

W 2009 r. PKB na jednego mieszkańca w województwie

wynosiło 23 651 PLN. Analizując wartość PKB na jednego

mieszkańca województwo lubelskie znalazło się na

ostatnim miejscu pod względem wartości tego wskaź-

nika (16 pozycja). W 2010 r. wartość wytworzonego w wo-

jewództwie lubelskim PKB per capita stanowiła ok. 67%

średniej krajowej6. 

Istotne znaczenie dla gospodarki odgrywają bezpośred-

nie inwestycje zagraniczne, które umożliwiają szybszy

rozwój regionów. W latach 2007-2010 można było zaob-

serwować systematyczny spadek strumienia inwestycji

zagranicznych w całym kraju, co było związane z awersją

do ryzyka po światowym kryzysie finansowym. 

W okresie 2007-2010 województwo lubelskie plasowało

się na 9 miejscu wśród beneficjentów (województw) bez-

pośrednich inwestycji zagranicznych w skali całego kraju,

osiągając z tego źródła średnioroczne wpływy na pozio-

mie 250 mln EUR7. 

Demografia

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa

Województwo lubelskie charakteryzuje się przewagą

liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie nad liczbą

ludności zamieszkującą tereny miejskie. 

Zarówno województwo lubelskie, jak i Lublin cechuje za-

uważalny spadek ludności spowodowany spadkiem uro-

dzeń oraz niekorzystnym saldem migracji. 

Głównymi kierunkami migracji (emigracji) na pobyt stały

w 2010 r. było województwo mazowieckie, podkarpackie 

i małopolskie. Wśród kierunków zagranicznych dominuje

kontynent europejski i amerykański. Spośród krajów eu-

ropejskich, emigranci lubelscy wybierają najczęściej Nie-

mcy, Wielką Brytanię, a także Włochy. 

Wśród emigrantów dominują osoby o wykształceniu

średnim i wyższym.
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Na koniec 2010 r. województwo lubelskie zamieszkiwało

ponad 2 mln osób, co stanowiło prawie 6% ludności Pol-

ski. Pod względem liczby ludności województwo lubelskie

plasuje się na 8 pozycji wśród województw. Analizując

natomiast udział ludności zamieszkałej na wsi woje-

wództwo lubelskie znajduje się już w pierwszej trójce wo-

jewództw. Ludność obszarów wiejskich województwa

lubelskiego przeważa nad liczbą ludności zamieszkującą

tereny miejskie. Miasto Lublin natomiast zamieszkiwało

348 450 osób, gęstość zaludnienia wynosiła 2 363/km2. 

W województwie lubelskim obserwowany jest stopniowy

spadek liczby ludności. Głównymi czynnikami mającymi

wpływ na zmiany w liczbie i strukturze ludności jest

ujemne saldo migracji (w 2010 r. wynosiło – 4805 osób)

oraz ujemny przyrost naturalny (w 2010 r. wynosił – 402

osób). Ludność Lublina stale zmniejsza się od roku 2000.

W przeciwieństwie do wyników województwa przyrost

naturalny Lublina jest dodatni, saldo migracji jest jednak

niekorzystne dla miasta. 

O zasobach siły roboczej na rynku pracy decyduje, m.in.

struktura wieku ludności (w wieku przedprodukcyjnym,

produkcyjnym i poprodukcyjnym). W całym kraju, w kon-

sekwencji przemian demograficznych odnotowuje się

stały spadek udziału liczby osób w wieku przedproduk-

cyjnym, podczas gdy odsetek osób w wieku poprodukcyj-

nym rośnie. Poniższa tabela wskazuje na udział ludności

województwa w poszczególnych grupach wiekowych. 

Tabela 1. Udział ludności województwa
lubelskiego w poszczególnych grupach
wiekowych w 2010 r.

Źródło: Dane GUS

Ludność 
w wieku

0-19 22,1% 21,4%

20–44 36,7% 37,4%

45–64 26,7% 27,6%

65 i więcej 14,5% 13,6%

Województwo
lubelskie

Trend od 
roku 2000 Polska Trend od

roku 2000

W województwie lubelskim w 2010 roku, ludność w po-

szczególnych grupach (wieku 0-19, 20-44, 45-64 i 65 i po-

wyżej) stanowiła odpowiednio 22,1%, 36,7%, 26,7% i 14,5%
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Urząd Statystyczny w Lublinie,

Statystyczne Vademecum 

Samorządowca 2011 r.

ogółu populacji. Trend wskazuje na wzrost (od 2000 r.)

udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym,

przy jednoczesnym spadku udziału osób w wieku przedpro-

dukcyjnym (17 lat i poniżej). Ponadto, według prognoz GUS-u

w dalszym stopniu będzie postępować tendencja zmniej-

szania się liczby ludności województwa, na co wskazuje po-

niższy wykres.  

Prognozy te wskazują, iż spadek ludności mieszkańców

województwa w 2035 w stosunku do roku 2015 będzie

wynosił ok. 11%, w porównaniu do ok. 5% spadku ludno-

ści w kraju w analogicznym okresie. Spadek liczby ludno-

ści województwa spowodowany jest nie tylko

ogólnokrajowym (a także europejskim) trendem spadku

dzietności, ale również ujemnym saldem migracji. 

Mieszkańcy regionu migrują głównie do innych woje-

wództw w kraju. Głównymi kierunkami migracji na pobyt

stały w 2010 r. było województwo mazowieckie, podkar-

packie i małopolskie8. Poniższa tabela przedstawia saldo

migracji wewnętrznych i zewnętrznych w województwach

Polski. 

Wykres 3. Prognozy liczby ludności

województwa lubelskiego 

w poszczególnych latach 

(w tys. mieszkańców)

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 
na podstawie danych GUS
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Poniższy wykres przedstawia migracje zagraniczne w wo-

jewództwie lubelskim na przestrzeni lat 2004-2010. Naj-

większy odpływ ludności województwa lubelskiego do

innych państw miał miejsce w 2006 r. Związane było to

z procesem integracji Polski do UE. W 2009 r. odpływ

ludności województwa lubelskiego za granicę został

w znacznej mierze zatrzymany.  

Miasto

Migracje wewnętrzne   Migracje zewnętrzne   
Ogólne saldo 

migracji

Polska 422621 422621 n/d 15246 17360 -2114 -2114

Dolnośląskie 35848 34269 1579 1813 2007 -194 1385

Kujawsko-pomorskie 22929 24372 -1443 526 766 -240 -1683

Lubelskie 20650 25517 -4867 421 459 -38 -4905

Lubuskie 12781 13255 -474 557 557 - -474

Łódzkie 22572 24329 -1757 533 556 -23 -1780

Małopolskie 31841 28168 3673 1966 1231 735 4408

Mazowieckie 69615 56928 12687 1282 592 690 13377

Opolskie 10428 11099 -671 726 1848 -1122 -1793

Podkarpackie 18579 20552 -1973 907 863 44 -1929

Podlaskie 11731 13347 -1616 521 421 100 -1516

Pomorskie 30661 27912 2749 1296 1396 -100 2649

Śląskie 44185 47379 -3194 2214 3958 -1744 -4938

Świętokrzyskie 11044 13611 -2567 329 307 22 -2545

Warmińsko-mazurskie 16772 19493 -2721 755 740 15 -2706

Wielkopolskie 42363 40657 1706 661 1094 -433 1273

Zachodniopomorskie 20622 21733 -1111 739 565 174 -937

Napływ 
ludności

Odpływ 
ludności Saldo Imigracja Emigracja Saldo

Zameldowania na pobyt stały 

z zagranicy (imigracja, wymeldowania

z pobytu stałego za granicę (emigracja),

kalkulowane na bazie porównań liczby

osób zameldowanych (napływ) na pobyt

stały w zestawieniu z liczbą osób 

wymeldowanych (odpływ) z pobytu

stałego.

Źródło: GUS, Rocznik demograficzny 2011 

Tabela 2: Saldo migracji

wewnętrznych i zewnętrznych 

w województwach kraju w 2010 r.
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Odpływ ludności budzi potrzebę analizy przyczyn decyzji

mieszkańców o zmianie miejsca zamieszkania. W więk-

szości przypadków migracje podyktowane są względami

ekonomicznymi (poszukiwaniem pracy). Analiza migracji

mieszkańców obejmuje również szacunki dotyczące

struktury emigrantów pod względem płci oraz ich wy-

kształcenia i kwalifikacji zawodowych. W pierwszych la-

tach (od 2004 r.) w grupie osób wymeldowanych

(emigranci) dominowali mężczyźni, dopiero w ostatnich

dwóch latach wśród wymeldowanych zauważa się prze-

wagę kobiet. Wśród osób zameldowanych (imigranci) do-

minują natomiast mężczyźni. Wykres poniżej prezentuje

odsetek osób wymeldowanych na pobyt stały za granicę

według poziomu wykształcenia.
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Wykres 5. Struktura wykształcenia

migrantów – migracje zagraniczne

na pobyt stały (według liczby

wymeldowań)

4,6% – niepełne podstawowe i bez
wykształcenia szkolnego

26,3% – wyższe 

7,7% policealne

43,9% – średnie

9,5% – zasadnicze zawodowe

2,5% – gimnazjalne

5,6% – podstawowe

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 
na podstawie danych GUS, BDL

Źródło: Dane GUS, BDL

Wykres 4. Migracje zagraniczne na

pobyt stały (liczba zameldowań

i wymeldowani w latach 

2004 - 2010 r.)
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Zdecydowana większość osób, które wymeldowały się

w celu wyjazdu zagranicznego na pobyt stały to osoby

z wykształceniem średnim. Drugą pod względem liczebno-

ści grupy stanowiły osoby z wykształceniem wyższym10.

Do pierwszej grupy osób (tj. ze średnim wykształceniem)

zalicza się jednocześnie osoby dorosłe, które ukończyły

edukację na stopniu średnim oraz młodzież, wyjeżdzającą

na studia oraz w celach zarobkowych. W przypadku osób

dorosłych przyczyna migracji może być związana za bra-

kiem atrakcyjnych możliwości zarobkowych, natomiast mi-

gracja młodzieży wyjeżdżającej na studia za granicę może

świadczyć o niedostatecznym poziomie edukacji na w wy-

ższym stopniu. Aktualna sytuacja na rynku pracy, szczegól-

nie niekorzystna dla ludzi młodych (z wyższym

wykształceniem) może powodować wzrost wielkości popu-

lacji młodych emigrantów. Z punktu widzenia miasta, jego

władz oraz potencjalnych inwestorów nie jest to korzystna

sytuacja. Uszczuplenie grupy osób wykształconych w spo-

łeczności województwa zmniejsza atrakcyjność miasta

w zakresie oceny potencjału ludzkiego.  

Najbardziej popularną lokalizacją do zamieszkania wśród

emigrantów z województwa lubelskiego jest kontynent

europejski (ponad trzy czwarte emigrantów) oraz amery-

kański (Ameryka Północna). Wśród krajów europejskich,

emigranci lubelscy wybierają najczęściej Niemcy, Wielką

Brytanię, a także Włochy, które oferują liczne możliwości

zatrudnienia dla kobiet11. 

Szkolnictwo

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa

Lublin jest istotnym ośrodkiem akademickim w kraju. Do

czołowych uczelni należą, m.in. Uniwersytet Marii Curie-

-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika

Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

Województwo lubelskie zajmuje wysoka pozycję wśród

województw krajowych pod względem relacji liczby stu-

dentów do liczby ludności (województwo lubelskie pla-

Statystyka nie obejmuje osób

o nieustalonym wykształceniu (dane za rok

2005). 

Według statystyk GUS Polacy 

najczęściej wybierają zachodnie kraje Unii 

Europejskiej. Najczęstszymi kierunkami

migracji zarobkowych są Niemcy, Wielką

Brytania, Holandia, Włochy, a także

Francja, Hiszpania oraz Irlandia. 

10

11

r

r
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suje się na 6 miejscu tuż po województwie małopolskim,

mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim). 

Pod względem struktury kierunków kształcenia region lu-

belski zalicza się głównie do regionów o charakterze hu-

manistycznym. Województwo lubelskie charakteryzuje

się względnie niewielkim udziałem absolwentów kierun-

ków technicznych i ścisłych w ogóle absolwentów. 

W województwie lubelskim funkcjonuje 18 (w Lublinie 14)

uczelni wyższych. Do największych uczelni należą, m.in.

Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Me-

dyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Politechnika Lubelska. Największym ośrodkiem nauko-

wym w województwie jest jego stolica. Lublin jest waż-

nym ośrodkiem akademickim regionu i kraju.

W roku akademickim 2009/2010 na wszystkich uczel-

niach w województwie studiowało ponad 100 tys. osób,

z czego ponad 60% to kobiety. W 2010 r. zanotowano

ponad 29,5 tys. absolwentów wszystkich uczelni wy-

ższych w województwie. Przewagę kobiet notuje się rów-

nież w przypadku liczby absolwentów szkół wyższych,

jednak trend ten występuje w skali całego kraju. Analizu-

jąc udział kobiet w liczbie absolwentów wybranych kie-

runków studiów, kobiety dominują liczebnie w naukach

społecznych, ekonomicznych, medycznych, ale także

w matematyczno-statystycznych. Mężczyźni-absolwenci

w województwie lubelskim dominują liczebnie w kierun-

kach inżynieryjno-technicznych oraz informatycznych. 

W okresie 2007-2010 obserwuje się stały wzrost liczby

absolwentów, szczególnie ze szkół o profilu uniwersytec-

kim, wyższych szkół rolniczych oraz medycznych. Jedyny

zanotowany spadek liczby absolwentów w tym okresie

dotyczy studentów kończących uczelnie ekonomiczne.

Z kolei, w tym samym okresie liczba studentów zarówno

w skali kraju, jak i województwa lubelskiego dość wyraź-

nie się obniżyła. Poniższy wykres prezentuje zmiany

w liczbie studentów w zależności od rodzajów uczelni.

r
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Zauważalny spadek obserwuje się w przypadku liczby

studentów szkół o profilu uniwersyteckim, ekonomicz-

nym i rolniczym, wzrost natomiast notuje się w liczbie

studentów szkół medycznych oraz niewielki przyrost

w liczbie studentów uczelni technicznych. Wzrostowy

trend w zakresie zainteresowania kierunkami technicz-

nymi i ścisłymi należy ocenić pozytywnie. Pomimo jednak

korzystnego trendu w tym obszarze, liczba absolwentów

kierunków technicznych i ścisłych jest relatywnie niska

na tle innych województw. Ich promocja jest szczególnie

ważna, ponieważ w istotnym stopniu budują one poten-

cjał innowacyjny, a ich absolwenci są pilnie poszukiwa-

nym zasobem na rynku pracy12.  

Rynek pracy

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa

Lublin posiada duży potencjał dotyczący kapitału ludz-

kiego, zarówno w zakresie liczby mieszkańców, jak i kwa-

lifikacji zawodowych.

Według danych za rok 2010 województwo lubelskie za-

notowało 13,1% stopę bezrobocia (wskaźnik dla kraju wy-

nosił w tym okresie 12,4%).

Struktura zatrudnienia mieszkańców województwa lu-

belskiego wskazuje, iż ok. 46% ludności pracującej jest

zatrudniona w rolnictwie. 

Województwo lubelskie cechują konkurencyjne koszty

pracy w porównaniu do innych województw. Udział śred-

Gazeta Wyborcza, Nadal kształcimy

za mało inżynierów, 29.09.2009

2007 2008 2009 2010

uniwersytety 

wyższe szkoły rolnicze

wyższe szkoły techniczne

wyższe szkoły medyczne

wyższe szkoły ekonomiczne

wyższe szkoły pedagogiczne

50 000
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30 000

20 000

10 000

0

Wykres 6. Trend zmian liczby 

studentów na wybranych typach

uczelni wyższych w województwie

lubelskim w okresie 2007-2010. 

Źródło: Dane GUS, BDL

12
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niego wynagrodzenia brutto w województwie lubelskim

w średnim krajowym wynagrodzeniu brutto wynosi ok.

90%.

Na koniec 2010 r. odnotowano 1,36 mln osób w wieku pro-

dukcyjnym, co stanowiło 63,2% ogółu ludności woje-

wództwa lubelskiego (udział osób w wieku produkcyjnym

dla ludności Polski wynosił wówczas ponad 64%). Współ-

czynnik aktywności zawodowej województwa lubelskiego

wynosił w 2010 r. 56,3% ogółu ludności (Polska 55,8%).

Według danych za rok 2010 województwo lubelskie zano-

towało 13,1% stopę bezrobocia (wskaźnik dla kraju wyno-

sił w tym okresie 12,4%). Wśród bezrobotnych

przeważały kobiety. W powiatowych urzędach pracy zare-

jestrowanych było 119,7 tys. bezrobotnych (tj. więcej niż

w roku poprzednim). Powiaty: włodawski, hrubieszowski,

świdnicki, chełmski, opolski charakteryzują się najwyższą

stopą bezrobocia (odpowiednio 23%; 18,3%; 18,1%; 17,7%;

16,3%)13. Największą stopę bezrobocia notuje się w gmi-

nach miejsko-wiejskich. Poniższy wykres przedstawia

stopę bezrobocia w okresie 2007-2010 w województwie

lubelskim na tle kraju. 

Urząd statystyczny w Lublinie,

Statystyczne Vademecum 

Samorządowca 2011, Województwo

Lubelskie.

13

gminy
2007 2008 2009 2010

miejskie 7,6 5,8 6,7 4,8 8 6,5 8,3 6,8

miejsko-wiejskie 9,5 8,3 8,1 7,3 9,1 9,1 9,3 9,2

wiejskie 9,6 8,5 8 7,1 9 8,7 9,1 8,9

Lubelskie Lubelskie Lubelskie LubelskiePolska Polska Polska Polska

Źródło: GUS, Rocznik demograficzny 2011 

Tabela 3. Stopa bezrobocia 

(w %) w okresie 2007 - 2010 

w podziale na rodzaj gmin. 

Analizując strukturę zatrudnienia ludności pracującej wo-

jewództwie lubelskim można zaobserwować, że zdecydo-

wana większość jest zatrudniona w rolnictwie (prawie

46% ludności pracującej). Duża część ludności pracującej

zatrudniona jest w usługach, ponad jedna szósta nato-

miast pracuje w przemyśle i budownictwie. Szczegółową

strukturę zatrudnienia przedstawia poniższy wykres. 
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Z punktu widzenia kosztów pracy województwo lubelskie

jest relatywnie atrakcyjne dla inwestora. Poniższy wykres

wskazuje wysokość średniego wynagrodzenia brutto

w województwie lubelskim w relacji do średniej krajowej. 

45,7% – rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

16,6% – przemysł i budownictwo

11,7% – handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; 

transport i gospodarka magazynowa, 
zakwaterowanie i gastronomia; 

informacja i komunikacja

2,5% – działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa;

obsługa rynku 
nieruchomości

23,5% – pozostałe usługi

Wykres 7. Struktura zatrudnienia

ludności pracującej województwa

lubelskiego  (w %)

Źródło: Dane GUS, BDL
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80

2008 2009 2010

87,6 87,8 87,2 90,2

Źródło: Dane GUS, BDL

Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie wyno-

siło w 2010 roku   2891 PLN, co stanowiło ok. 90% śred-

niego wynagrodzenia brutto w kraju. Tempo wzrostu

wynagrodzeń w województwie lubelskim jest przy tym

wyższe niż wzrost wynagrodzeń w kraju. 

Wykres 8. Udział średniego 

wynagrodzenia brutto 

w województwie lubelskim 

w średnim krajowym wynagrodzeniu

brutto w latach 2007-2010 (w %)
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Infrastruktura

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa

Pomimo perspektywicznego położenia województwo lu-

belskie charakteryzuje się relatywnie słabo rozwiniętą in-

frastrukturą na tle kraju. Gęstość dróg o twardej

nawierzchni w województwie lubelskim wyniosła

w 2010 r. 80,5 km / 100 km2 (wynik dla Polski to 87,6 km /

100 km2). Z kolei, gęstość linii kolejowych (normalno i wą-

skotorowych) wyniosła w 2010 r. 4,1 km / 100 km2 (gęsto-

ści dla kraju wynosiła 6,5 km / 100 km2).

Ograniczeniem komunikacji w województwie jest

w szczególności brak obwodnic, względnie niewiele dróg

szybkiego ruchu oraz brak lotniska (w budowie). 

Lublin położony jest na przebiegu dróg tranzytowych łą-

czących kraje Unii Europejskiej z  Europą Wschodnią. Po-

mimo perspektywicznego położenia województwo

lubelskie charakteryzuje się relatywnie słabo rozwiniętą

infrastrukturą na tle kraju. 

Do kluczowych dróg w rejonie należą drogi krajowe nr 12,

17 i 19, będące drogami ekspresowymi. Pierwsza z nich

łączy Łęknicę, Kalisz, Radom, Lublin, Dorohusk. Druga

łączy Warszawę. Lublin i Hrebenne. Trzecia z kolei łączy

Kuźnicę Białostocką, Białystok, Lublin i Rzeszów. 

Pewnym graniczeniem komunikacji w województwie jest

brak obwodnic, względnie niewiele dróg szybkiego ruchu

oraz zły stan wielu dróg. Zauważalny jest natomiast po-

zytywny trend w zwiększaniu gęstości dróg o twardej na-

wierzchni (w 2010 r. zwiększyła się w skali roku 

o 2,5 km/100 km2)14. Zdecydowana większość (ponad

80%) dróg publicznych o twardej nawierzchni to drogi po-

wiatowe i gminne. Poniższy schemat przedstawia stan

realizacji inwestycji drogowych w województwie lubel-

skim. 

Urząd statystyczny w Lublinie,

Statystyczne vademecum 

Samorządowca, Województwo 

Lubelskie. 
r

r

14
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Analizując sieć kolejową, przez województwo przebiegają

linie kolejowe o łącznej długości ponad 1000 km. Gęstość

linii kolejowych wynosi ponad 4 km na 100 km2 (dla po-

równania województwo podlaskie 3,8 km, mazowieckie

4,7 km, warmińsko-mazurskie 5 km, podkarpackie 5,8

km, małopolskie 7,4 km).  

Województwo lubelskie jako jeden z niewielu regionów

w Polsce nie posiada jeszcze portu lotniczego. Obecnie

w budowie jest port lotniczy w Świdniku, którego odbiór

planuje się w drugiej połowie roku 2012. Brak krajowych

i międzynarodowych połączeń lotniczych w istotnym

stopniu ogranicza dostępność transportową regionu oraz

niewątpliwie stanowi barierę dla jego rozwoju.
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Schemat 2: Stan realizacji 

inwestycji w obszarze sieci dróg

ekspresowych i autostrad 

w ramach Programu Budowy Dróg

Krajowych na lata 2008-201215

oraz mapa stanu budowy dróg 

w woj. lubelskim16

Źródło: Opracowanie własne na bazie GDDKiA

Ministerstwo Infrastruktury, 

„Program budowy dróg krajowych na lata

2011-2015”, stan na 15 listopada 2010r.

GDDKiA, www.gddkia.gov.pl  

15

16
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Badania i Rozwój

Kluczowe obserwacje dotyczące miasta i województwa

Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność badaw-

czo-rozwojową per capita w województwie lubelskim są

względnie niewysokie na tle innych województw, lecz są

rosnące. 

W sektorze szkolnictwa wyższego notuje się relatywnie

wysokie wydatki na sferę badawczo-rozwojową (dwu-

krotnie wyższe niż w sektorze przedsiębiorstw). 

Dobrze rozwinięta (pod względem liczby zarejestrowa-

nych klastrów) działalność klastrowa województwa lubel-

skiego. Nie notuje się jednak spektakularnej promocji

regionu dzięki ich działalności. 

Na innowacyjność i jej wzrost w danym regionie wpływa

wiele czynników. Niezbędne do rozwoju w tej dziedzinie

są w szczególności zasoby ludzkie (odpowiednie wy-

kształcenie), właściwa infrastruktura i kapitał przezna-

czony na inwestycje. 

Analizując odsetek osób zatrudnionych w działalności ba-

dawczo-rozwojowej w stosunku do osób aktywnych za-

wodowo, województwo lubelskie z wynikiem 0,62%

znalazło się na 6 pozycji wśród 14 analizowanych woje-

wództw (brak danych w przypadku dwóch województw)17. 

Wysokość nakładów na działalność badawczo-rozwojową

na 1 mieszkańca plasuje województwo lubelskie na 9 po-

zycji18. Nakłady na tę działalność w sektorze przedsię-

biorstw w województwie lubelskim na przestrzeni

ostatnich lat systematycznie rosną, co należy ocenić po-

zytywnie. W innych województwach Polski wschodniej

wyraźny trend wzrostowy tych nakładów zauważalny jest

również w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

Można zakładać, że wzrost ten jest wynikiem procesu

„nadrabiania” wieloletnich opóźnień w tym zakresie. Po-

niższy wykres prezentuje wysokość nakładów na działal-

ność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw

(w mln PLN) w województwach Polski Wschodniej oraz

w celach porównawczych województwie wielkopolskim. 

GUS, BDL

GUS, Rocznik statystyczny 

województw 2011
r

r

r

17

18
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Dane GUS wskazują także na tendencję wzrostową na-

kładów na działalność badawczo-rozwojową w sektorze

szkolnictwa wyższego. Wartość tych nakładów w woje-

wództwie lubelskim znacznie (ponad dwukrotnie) prze-

kracza nakłady sektora przedsiębiorstw. 

Statystyki wskazują, iż w 2010 roku prawie 12% przedsię-

biorstw z sektora usług to przedsiębiorstwa postrzegane

jako innowacyjne. Odsetek przedsiębiorstw innowacyj-

nych jest większy w przypadku przedsiębiorstw z sektora

przemysłu, który w tym okresie wynosił 17%. Wyniki te

plasują województwo lubelskie odpowiednio na 10 i 7 po-

zycji spośród 16 województw. 

W 2010 r. na terenie kraju działało 1767 jednostek badaw-

czo-rozwojowych. W tym samym roku, w województwie

lubelskim funkcjonowało 67 jednostek prowadzące dzia-

łalność  B+R, z czego 45 należało do sektora przedsię-

biorstw. Pod względem liczby tych podmiotów,

województwo znalazło się na 9 miejscu w kraju. Ranking

województw pod względem liczby jednostek B+R przed-

stawia poniższy wykres. 

Wykres 9. Wysokość nakładów 

na działalność rozwojową 

w wybranych województwach 

(w mln PLN). 

Źródło: Dane GUS, BDL
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Dynamika przyrostu liczby jednostek B+R w wojewódz-

twie lubelskim w latach 2007-2010 była względnie duża

i wyniosła w tym okresie 13% (w porównaniu do średniej

krajowej wynoszącej ok. 6%). Wyniki odnoszące się do

tempa wzrostu liczby jednostek B+R plasuje lubelskie

wśród pierwszej ósemki województw w kraju. 

Rozwój gospodarczy Lublina i okolic wspierany jest m.in.

przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum

Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Nau-

kowo-Technologicznego oraz poprzez działalność kla-

strów (23 – największa liczba klastrów w kraju).

Dotychczas żaden klaster w województwie lubelskim

i w skali kraju nie odniósł tak spektakularnego sukcesu

jak klaster Dolina Lotnicza. Dominującym obszarem zain-

teresowań klastrów w regionie jest zdrowa i regionalna

żywność, turystyka, energetyka oraz motoryzacja. 

Źródło: Dane GUS, BDL

ogółem w sektorze przedsiębiorstw
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Potencjał umiędzynarodowienia
Lublina

Analiza wybranych wskaźników dot. 
potencjału umiędzynarodowienia Miasta

Polskie miasta, aby skutecznie konkurować o pozyskiwa-

nie inwestorów w ramach gospodarki globalnej muszą

efektywnie rozbudowywać i wykorzystywać swój poten-

cjał międzynarodowy. W celu wspierania tego procesu

konieczne jest tworzenie odpowiednich warunków oraz

instrumentów umożliwiających z jednej strony pozyski-

wanie inwestorów zagranicznych, z drugiej natomiast,

zapewniać warunki do ekspansji zagranicznej lokalnych,

rodzimych przedsiębiorstw.

Na ocenę potencjału umiędzynarodowienia miasta

wpływ ma wiele czynników, m.in.:

Czynniki o charakterze ekonomicznym (zdolność do ab-

sorbowania FDI, wielkość, dynamika i kierunki strumieni

eksportu lokalnych przedsiębiorstw).

Czynniki determinujące dostępność miasta m.in dla po-

tencjalnych inwestorów, turystów zagranicznych (np. do-

stępność / czas dojazdu do najbliższego lotniska,

przejścia granicznego drogowego, dostępność miejsc

noclegowych).

Czynniki o charakterze społecznym (np. dostępność

usług dla obcokrajowców, co przekłada się na liczbę tu-

rystów zagranicznych, liczbę studentów międzynarodo-

wych).

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane statystyczne

(liczbowe) pozwalające na uproszczoną ocenę potencjału

umiędzynarodowienia Lublina w odniesieniu do zidenty-

fikowanej wcześniej „peer grupy” miast polskich,

tj. Olsztyna, Białegostoku oraz Poznania.

r

r

r
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Powyższe zestawienie, jak również analiza dodatkowych

danych jakościowych pozwalają na wskazanie następują-

cych obserwacji:

Pod względem łącznej wartości napływających inwestycji

zagranicznych, województwo lubelskie plasuje się nieco

powyżej analizowanych województw o porównywalnym

potencjale (+ 28% vs. województwo warmińsko-mazur-

skie ze stolicą w Olsztynie, +25% vs. województwo pod-

laskie ze stolicą w Białymstoku) oraz znacząco poniżej

„lidera” (województwa wielkopolskiego ze stolicą w Poz-

naniu). 

Przeliczając wartość FDI na 1 mieszkańca, województwo

lubelskie plasuje się z wartością ok. 60 EUR na ostatnim

miejscu w kraju. 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 
na podstawie danych: Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego, Urząd Miasta Lublin, Urząd
Miasta Olsztyn, Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 

Google Maps, Deutsches Studentenwerk.

Tabela 4. Dane statystyczne 

dotyczące oceny potencjału

umiędzynarodowienia

PoznańBiałystok

133 mln EUR 104 mln EUR 106 mln EUR 912 mln EUR

61 EUR 73 EUR 89 EUR 268 EUR
ostatnie  

miejsce w kraju

1,6 mld EUR 2,0 mld EUR 0,9 mld EUR 11,1 mld EUR

745 EUR 1411 EUR 774 EUR 3290 EUR

200% 220% 210% 310%

264,1 294,3 147,8 520,9

30,3 39,1 30,7 82,6

Wartość  FD I napływających do województwa 
(średniorocznie w latach 2007-2010)

Wartość FDI napływających do województwa
(średniorocznie w latach 2007-2010) per capita

Wartość eksportu województwa (2007)

Wartość eksportu per capita dla województwa
(2007)

Wzrost wartości eksportu w latach 2000-2007

Czas dojazdu samochodem:

- Do najbliższego lotniska

- Do granicy z Niemcami 
(najbliższe przejście graniczne)

OlsztynLublin

Lublin Airport in
Świdnik – 10 km 

(w budowie)

Warsaw Frédéric
Chopin Airport – 
173 km (2,5-3h)

Gdańsk Rębiechowo
– 183 km

(3h)

Warsaw Frédéric
Chopin Airport – 

205 km (>3h)

Poznań Ławica – 
5,7 km (0,6h)

Frankfurt nad Odrą
627 km – 8,5h

Lubieszyn
472 km – 7,3h

Frankfurt nad Odrą
686 km – 8,6h

Frankfurt nad Odrą
186 km – 2,5h

- Do granicy z Czechami 
(najbliższe przejście graniczne)

Cieszyn
422 km – 6,25h

Cieszyn
561 km – 8,3h

Cieszyn
574 km – 8,5h

Głuszyca Górna
268 km – 4,3h

- Do granicy ze Słowacją 
(najbliższe przejście graniczne)

Barwinek
256 km – 4h

Piwniczna-Zdrój
588 km – 9,3h

Barwinek
507 km – 7,75h

Zwardoń
478 km – 6,5h

- Do granicy z Ukrainą 
(najbliższe przejście graniczne)

Liczba udzielonych noclegów w turystycznych
obiektach noclegowych 
(I kwartał 2012, w tys., dla woj.)

Noclegi udzielone turystom zagranicznym 
w bazie noclegowej  
(I kwartał 2012, w tys., dla woj.)

Dorohusk
95 km – 1,5h

Dorohusk
470 km – 7,3h

Dorohusk
282 km – 5h

Dorohusk
551 km – 7,6h
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Wartość eksportu województwa lubelskiego (dane za

2007), w przeliczeniu na 1 mieszkańca, była porówny-

walna do województwa podlaskiego, natomiast niemal

dwukrotnie niższa niż w województwie warmińsko-ma-

zurskim oraz ponad czterokrotnie niższa niż w woje-

wództwie wielkopolskim.

Wzrost wartości eksportu województwa lubelskiego

w latach 2000-2007 był porównywalny do wzrostu w wo-

jewództwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Woje-

wództwo wielkopolskie wykorzystało swój potencjał

rozwoju eksportu w analogicznym czasie w znacząco wy-

ższym stopniu.

Do największych eksporterów województwa lubelskiego

należą Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Black Red White

oraz Fabryka Łożysk Tocznych z Kraśnika. Niemniej jed-

nak wszystkie trzy w/w przedsiębiorstwa zlokalizowane

są poza Lublinem (kolejno w Puławach, Biłgoraju i Kraś-

niku). 

Pod względem skomunikowania z innymi państwami sy-

tuacja Lublina przedstawia się następująco:

Planowane otwarcie lotniska dla Lublina w Świdniku po-

winno w istotnym stopniu wpłynąć na wzrost konkuren-

cyjności Lublina (pod względem skomunikowania)

w odniesieniu do innych miast polskich. Kluczowe przy

tym jest pozyskanie przez władze lotniska linii lotniczych

zapewniających włączenie miasta do międzynarodowej

„siatki połączeń lotniczych”. 

Położenie geograficzne i istniejąca infrastruktura dro-

gowa powodują, że Lublin na tle „peer grupy” jest dobrze

skomunikowany z Ukrainą oraz Słowacją. 

Czas dojazdu (samochodem) z Lublina do Niemiec jest

porównywalny do Olsztyna i Białegostoku. Położenie

geograficzne Poznania oraz istniejąca autostrada A2 po-

wodują, że czas dojazdu z tego miasta do Niemiec jest

znacznie krótszy. 

Z punktu widzenia wykorzystania bazy noclegowej woje-

wództwo lubelskie plasuje się na poziomie porównywal-

nym z województwem warmińsko-mazurskim, powyżej

województwa podlaskiego, natomiast poniżej wielkopol-

skiego. Biorąc pod uwagę noclegi udzielane turystom za-

r

r

r

r

r

r

r

r



 

26

granicznym województwo lubelskie znalazło się na ostat-

nim miejscu w analizowanej grupie.

Największą grupę turystów odwiedzających Polskę sta-

nowią mieszkańcy krajów sąsiadujących w tym kolejno

(dane za 2011 r.): Niemcy (25,7 mln. przyjazdów), Czesi

(10,8 mln), Ukraińcy (5,8 mln), Słowacy (5,6 mln), Biało-

rusini (3,4 mln) oraz Litwini (2,4 mln)19.

Lublin, na tle innych miast polskich posiada stosunkowo

wysoki odsetek studentów zagranicznych (ok. 1, 7% – dla

porównania odsetek studentów zagranicznych w Pozna-

niu wynosi 1,5%). Wartości te są niemniej jednak zna-

cząco niższe niż w wielu innych ośrodkach akademickich

UE (np. odsetek studentów zagranicznych w Monachium

wynosi 16%, w Lyonie – 12%)20.   

Lublin posiada szeroko rozwiniętą sieć miast partner-

skich21. Niemniej jednak współpraca z wieloma z miast

partnerskich realizowana jest w znikomym zakresie.

Szacunki wpływu FDI na rynek pracy

(przy zastosowaniu modelu regresji)

Nawiązując do wniosku dotyczącego relatywnie niewiel-

kiej wartości FDI na mieszkańca w województwie lubel-

skim, warto zastanowić się także nad wpływem FDI pod

kątem ich efektu na rynek pracy. W tym celu dokonano

szacunku liczby miejsc pracy, jakie mogą zostać wygene-

rowane przez inwestycje zagraniczne. Do analizy wyko-

rzystane zostały elementy modelowania

prognostycznego, opartego o regresję.

Zmienną objaśnianą w opracowanym modelu regresji

stanowiła liczba miejsc pracy utworzonych jako rezultat

inwestycji zagranicznych. 

Danymi wsadowymi do analizy były:

Wartości historyczne dotyczące liczby nowoutworzonych

miejsc pracy, będących efektem inwestycji zagranicznych

zrealizowanych przez 1389 firm w latach w latach 2004-

2011 w województwie lubelskim. Dane te zostały pozys-

kane przez Deloitte, jako efekt szeregu projektów

r

r

r

r

Dane za 2012 r., Instytut 

Turystyki, www.intur.com.pl  

YG – Young Germany,

www.young-germany.de; Lyon Tourist

Office, www.en.

lyon-france.com 

Zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi na portalu UM

www.lublin.eu sieć miast partnerskich

Lublina obejmuje następujące miasta:

Alcalá de Henares, Brześć, Debreczyn,

Delmenhorst, Erie, Iwano-Frankiwsk,

Lancaster, Lwów, Łuck, Ługańsk,

Münster, Nancy, Nyköbing-Falster,

Pernik, Poniewież, Rishon Le Zion,

Starobielsk, Sumy, Tilburg, Viseu,

Windsor.

19

20

21
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doradczych/badawczych prowadzonych na przestrzeni

ostatnich lat. 

Zmienne objaśniające (dane historyczne oraz prognozy)

stanowiące grupę wybranych wskaźników społeczno-

ekonomicznych za lata 2002-2011 (GUS). Dobór wskaźni-

ków bazował na ich potencjalnym wpływie na

kształtowanie się wartości zmiennej objaśnianej. W przy-

padku zmiennych, których wartości dotyczące roku 2011

były niedostępne, wykorzystane zostały wartości pro-

gnozy, wyznaczonej na podstawie analiz trendu22. 

Prace przebiegały zgodnie z poniższym schematem:

r

Rozbieżności w przyjętych

przedziałach czasowych dla zmiennej

objaśnianej i zmiennych objaśniających

wynikają z faktu, iż inwestycje 

zazwyczaj planowane są z około

dwuletnim wyprzedzeniem. Zatem

zmienne objaśniające zostały

wprowadzone do modelu jako 

zmienne opóźnione o 2 lata. 

22

Wybór zmiennej 
objaśnianej

Stworzenie 13 modeli jednoczynnikowych

Dalsza selekcja danych, wybór 6 zmiennych
do modelu wyjściowego

Sekwencyjne usuwanie zmiennych 
nieistotnych

Uzyskanie modelu docelowego, 
trzyczynnikowego

Prognoza na lata 2012 i 2013 
oraz interpretacja wyników

1
Wstępny dobór zmiennych
objaśniających pozyskanie
danych

2
W przypadku niedostępnej
wartości za rok 2011,
zastosowanie prognozy

3 

Schemat 3. Etapy prac 

dotyczących analizy regresji

Źródło: Opracowanie własne Deloitte

Szacowana wartość liczby miejsc pracy w województwie

lubelskim wskazana przez model wyniosła 3896 w roku

2012, a 4930 w roku 2013. Należy mieć, na uwadze, iż wy-

znaczone mają charakter teoretyczny i tym samym mogą

w istotnym stopniu odbiegać od rzeczywistych wartości.
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Analiza potencjału innowacyjnego miasta

Dobrobyt nowoczesnych gospodarek (krajowych/regio-

nalnych/globalnych) w coraz większym stopniu jest po-

chodną ich innowacyjności. W związku z tym zarówno

tworzenie innowacji, jak i ich implementacja w działalno-

ści gospodarczej zyskują na znaczeniu. Działalność inno-

wacyjna jest istotnym determinantem rozwoju

gospodarki opartej na wiedzy. Szczególnie istotną rolę

w jej rozwoju odgrywają ośrodki akademickie/uniwersy-

teckie oraz przedsiębiorstwa, które w celu zwiększenia

swojej wydajności pracują nad innowacjami (zarówno

w sferze badawczo rozwojowej, jak i działalności innowa-

cyjnej) lub je nabywają. 

Innowacje nie są pojmowane tylko i wyłącznie jako wyna-

lazki. Jest to pojęcie szersze, obejmujące nowe i ulep-

szone produkty dla wprowadzających je przedsiębiorstw,

jak i rynku oraz zmiany organizacyjne i procesowe. Poten-

cjał innowacyjny natomiast można rozumieć jako zdol-

ność do wypracowania nowych lub ulepszonych

rozwiązań oraz możliwość przyjęcia ich przez rynek, czyli

zdolności do ich wykorzystania (absorbcji). Istotną kwes-

tią z punktu widzenia zwiększenia potencjału innowacyj-

nego oraz przedsiębiorczości jest zarówno otoczenie

instytucjonalno-prawne, system wspierania innowacji,

sprawny system edukacji oraz infrastruktury (w tym in-

formacyjnej). 

Według metodologii opracowanej przez Komisję Europej-

ską Polska należy do krajów zaliczanych do grupy „umiar-

kowanych innowatorów”, jej wynik świadczący

o wykorzystaniu potencjału innowacyjnego znajduje się

znacznie poniżej średniej unijnej23. Poniższy schemat po-

kazuje wykorzystanie potencjału innowacyjnego wśród

krajów Unii Europejskiej, tj. ocenę wskaźnikową poziomu

innowacyjności tych krajów. 

Wskaźnik innowacyjności, na

podstawie którego opracowano 

ranking krajów unijnych, składa się

z 25 subwskaźników potencjału 

innowacyjności. Wskaźnik 

innowacyjności pokrywa swoją 

analizą 8 wymiarów: zasoby ludzkie,

infrastrukturę badawczą, finanse

i wsparcie, inwestycje w sektorze 

prywatnym, przedsiębiorczość

i współpracę, aktywa niematerialne

i prawne (w tym własność 

intelektualną), odsetek firm 

innowacyjnych, wyniki ekonomiczne. 

23
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Stopień wykorzystania potencjału innowacyjnego jest

zróżnicowany również w skali kraju. Analiza krajów i re-

gionów pod tym względem może sprawiać trudności

z kilku przyczyn (np. faktu, iż proces budowania poten-

cjału innowacyjnego jest procesem ciągłym i trudno ob-

serwowalnym, co komplikuje jego pomiar, wyniki analiz

porównawczych w dużym stopniu zależą od przyjętej de-

finicji innowacyjności). 

Biorąc pod uwagę istotę potencjału innowacyjności kra-

jów i miast dla ich rozwoju oraz budowania przewag kon-

kurencyjnych, w tym w obszarze konkurowania o nowe

inwestycje, podjęto działania mające na celu ocenę po-

ziomu innowacyjności województwa lubelskiego. Badanie

to dostarcza wartości dodanej tylko w porównaniu z in-

nymi województwami, które z punktu widzenia woje-

wództwa lubelskiego są potencjalnymi rywalami

w wyścigu o nowy kapitał i miejsca pracy. 

Aby ocenić potencjał innowacyjny województwa lubel-

skiego przeprowadzono analizę wskaźnikową. W literatu-

rze prezentowanych jest wiele wskaźników
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Schemat 4. Stopień wykorzystania
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Źródło: Innovation Union Scoreboard 2011, 
European Commission
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innowacyjności. Ponadto, dostęp do danych statystycz-

nych umożliwia samodzielną konstrukcję nowych wskaź-

ników. Na potrzeby analizy potencjału innowacyjności

województwa lubelskiego opracowano 9 wskaźników, za-

szeregowanych w 3 grupach, tj.:

w grupie wskaźników ogólnych,

dotyczących przedsiębiorstw oraz 

w grupie wskaźników szeroko pojętego obszaru nauki.

Do niniejszej analizy wykorzystano metodę taksono-

miczną, pozwalającą pogrupować (zaklasyfikować) ele-

menty zbioru – w analizie są to województwa –

w podzbiory województw o zróżnicowanym potencjale in-

nowacyjności24. Następnie przedstawiono graficzną wi-

zualizację otrzymanych wyników.

W celu przeprowadzenia analizy dokonano kwantyfikacji

wymienionych poniżej 9 wskaźników w 3 okresach 2004

– rok bazowy (punkt odniesienia), 2007, 2010. Każdy ze

wskaźników uzupełniono krótkim opisem wraz z uzasad-

nieniem jego wyboru oraz możliwymi ograniczeniami,

które należy uwzględnić przy wnioskowaniu. Do analizy

potencjału innowacyjnego województw wykorzystano

wskaźniki opracowane przede wszystkim na bazie danych

Głównego Urzędu Statystycznego. Dobór danych opierał

się o metodę jakościową, tj. burzę mózgów zespołu pro-

jektowego. W ten sposób otrzymano zestaw 9 wskaźni-

ków, które pokrywają istotne obszary z punktu widzenia

potencjału innowacyjności. 

Nakłady na B+R / PKB per capita25

Udział gospodarstw domowych z dostępem do internetu

(jako % gospodarstw ogółem)

Liczba uzyskanych patentów / liczba ludności26

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębior-

stwach przemysłowych i usługowych / liczba przedsię-

biorstw ogółem27

Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe / ogół

przedsiębiorstw przemysłowych28

Przedsiębiorstwa innowacyjne usługowe / ogół przedsię-

biorstw usługowych29

„Taksonomia” to dyscyplina

naukowa, zajmująca się klasyfikacją

przedmiotów zbioru w podzbiory,

klasy bądź grupy , w: J. Pociecha,

Rozwój metod taksonomicznych i ich

zastosowań w badaniach 

społeczno-ekonomicznych. 

Nakłady na B+R liczone są 

w cenach bieżących, za lata 2004,

2007, 2009. Obliczenia w cenach

bieżących (nie stałych) nie zaburzają

analizy oraz porównań, ponieważ

dane porównywane są w ramach tego

samego roku. 

Dane pochodzą z raportów

rocznych Urzędu Patentowego za lata

2004, 2007, 2010. 

Ze względu na brak danych

w badanych okresach (2004, 2007,

2010) dane do obliczenia tego

wskaźnika pochodzą z 2006, 2008

i 2010 roku. Dla województwa

łódzkiego i podlaskiego wykorzystano

dane dotyczące wielkości nakładów

z roku 2009 (brak danych za rok

2010).

Ze względu na brak danych za

rok 2004 do obliczenia wskaźnika

wykorzystane dane za rok 2005. 

Ze względu na brak danych

w badanych okresach (2004, 2007) do

obliczenia wskaźnika wykorzystano

dane za rok 2006, 2008, 2010. 

24
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26

27

28

29
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Liczba aktywnych zawodowo z wykształceniem wy-

ższym30

Liczba studentów szkół wyższych / liczba ludności

w wieku produkcyjnym

Liczba absolwentów kierunków ścisłych i technicznych /

liczba absolwentów ogółem.

Poniżej zaprezentowano opis wybranych wskaźników do

analizy potencjału innowacyjnego. 

7

8

9

Wskaźnik ten nie obejmuje osób

z wyższym wykształceniem, które nie

są aktywne zawodowo.

30

Wskaźniki ogólne 

Nakłady na B+R / PKB per capita

Wskaźnik przedstawia relację wartości nakładów na działalność B+R (wyrażoną w mln zł) do wartości PKB na

mieszkańca (wyrażoną w cenach bieżących). Nakłady na B+R obejmują środki finansowe ogółem przekazy-

wane na tego typu działalność przez przedsiębiorstwa, sektor szkolnictwa wyższego oraz sektor rządowy. 

Uzasadnienie wyboru

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową odzwierciedlają świadomość potrzeby budowania konkurencyjności

gospodarki opartej na wiedzy ujętą w wartościach pieniężnych.

PKB per capita odzwierciedla zamożność regionu, łącząc informacje dotyczącą zdolności wytwórczych regionu

z liczbą mieszkańców. 

Ograniczenia

Wskaźnik łączy cele działalności badawczo-rozwojowej sektora przedsiębiorstw i sektora nauki, co utrudnia in-

terpretację, ze względu na ich rozbieżności (Przedsiębiorstwa z reguły prowadzą badania, których rezultat z za-

łożenia jest bardziej praktyczny, sektor naukowy natomiast prowadzi często badania z myślą o rozwoju nauki). 

Nakłady na B+R nie obejmują całkowitych nakładów na działalność innowacyjną. (Przedsiębiorstwa mogą bo-

wiem stosować rozwiązania innowacyjne, bez konieczności prowadzenia własnych prac badawczych).

r

r

r

r

Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do internetu

Wskaźnik przedstawia relację liczby gospodarstw domowych wyposażonych w możliwość korzystania z inter-

netu do liczby gospodarstw domowych ogółem. Tym samym wskazuje on jaki odsetek łącznej liczby gospo-

darstw domowych w województwie posiada możliwość korzystania z internetu.  

Uzasadnienie wyboru

Brak możliwości korzystania z internetu jest poważną barierą dostępu do wiedzy, dlatego pomiar dostępności

internetu oraz dynamika jej wzrostu jest cenną miarą poziomu stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

oraz poziomu dostępu do informacji.  

Ograniczenia

Wskaźnik, którego niska wartość oznacza poważną barierę regionu, natomiast jego wysokie wartości nie są wy-

starczające, aby uznać region za wysoce innowacyjny. 

r

r
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Liczba uzyskanych patentów / liczba ludności

Wskaźnik przedstawia relację liczby uzyskanych patentów do liczby ludności ogółem (wyrażonej 

w mln osób). Liczbę uzyskanych patentów należy odróżnić od liczby wniosków patentowych. Tym samym wyżej

wymieniony wskaźnik wskazuje ile patentów przypada średnio na 1 osobę w województwie.  

Uzasadnienie wyboru

W literaturze spotyka się badanie poziomu innowacyjności regionów / uczelni poprzez analizę liczby wniosków

patentowych oraz uzyskanych patentów do urzędu patentowego. Liczba uzyskanych patentów zdaje się być bar-

dziej wiarygodnym wskaźnikiem „pomysłowości” oraz wyrazem uznania cech „innowacyjności” pomysłu niż liczba

wniosków (w praktyce tylko część zgłoszeń kończy się uzyskaniem patentu)  

Ograniczenia

Liczba uzyskanych patentów w pewnym stopniu wskazuje na „pomysłowość” lub potencjał do kreowania nowych

rozwiązań, posiada jednak pewne ograniczenia. Nie koniecznie bowiem pokazuje on praktyczny charakter nowego

rozwiązania. 

r

r

Wskaźniki dotyczące sektora przedsiębiorstw

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych / liczba przedsię-

biorstw ogółem  

Wskaźnik przedstawia relację nakładów (wyrażoną w tys. zł.) na działalność innowacyjną do liczby przedsię-

biorstw ogółem (wyrażonej w liczbie podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowanych w REGON). Tym

samym wyżej wymieniony wskaźnik przedstawia jaka jest średnia wysokość nakładów na działalność innowa-

cyjną, ponoszonych przez jedno przedsiębiorstwo w województwie.  

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik przedstawia nakłady na działalność innowacyjną, która obejmuje także sferę badawczo-rozwojową.

Szersze ujęcie działalności innowacyjnej (w przeciwieństwie do wskaźników opierających się głównie na działal-

ności badawczo-rozwojowej) wynika z tego, że istotną miarą potencjału innowacyjności jest nie tyle sam proces

prowadzenia badań, co rezultat tych badań mierzony wdrożeniami. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa często bardziej optymalnym działaniem jest zakup technologii niż własne

prace nad nią. 

Ograniczenia

Wartość wyżej wymienionego wskaźnika może być w pewnym stopniu zniekształcona przez wartość mianownika,

który obejmuje szerszy zbiór jednostek niż liczba przedsiębiorstw. 

Podobnie, jak w przypadku wielu wskaźników odnoszących się do nakładów, trudno jest jednoznacznie stwierdzić

przełożenie poniesionych nakładów na zwiększenie efektywności. 

r

r

r

r
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Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w ogóle przedsiębiorstw przemysłowych

Wskaźnik przedstawia odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych przemysłowych w ogóle przedsiębiorstw prze-

mysłowych. Wskaźnik przedstawia odsetek przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do grona przedsię-

biorstw innowacyjnych, które wprowadziły innowacje rozumiane jako:

Innowacja produktowa – jest to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulep-

szone w zakresie swoich cech lub zastosowań (przykładem innowacji produktowej jest margaryna redukująca

poziom cholesterolu, tworzywa sztuczne przyjazne dla środowiska).  

Innowacja procesowa – to zastosowanie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji

i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. 

Uzasadnienie wyboru

Z obserwacji statystyk wynika, iż z reguły przedsiębiorstwa przemysłowe są bardziej skłonne do tworzenia in-

nowacji w porównaniu z przedsiębiorstwami usługowymi. 

Ograniczenia

Miernik nie uwzględnia pomiaru efektywności wynikającej z wprowadzenia innowacji.

Wskaźnik nie bierze pod uwagę struktury wielkości przedsiębiorstw – większe przedsiębiorstwa z reguły mają

większe możliwości finansowe.  

r

r

r

r

r

Udział innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych w ogóle przedsiębiorstw usługowych

Wskaźnik przedstawia odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych usługowych w ogóle przedsiębiorstw usługo-

wych. Wskaźnik przedstawia odsetek przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do grona przedsiębiorstw

innowacyjnych, które wprowadziły innowacje rozumiane jako:

Innowacja produktowa – jest to wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulep-

szone w zakresie swoich cech lub zastosowań (przykładem innowacji produktowej jest margaryna redukująca

poziom cholesterolu, tworzywa sztuczne przyjazne dla środowiska).  

Innowacja procesowa – to zastosowanie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i

wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług. 

Uzasadnienie wyboru

Pomimo, iż przedsiębiorstwa przemysłowe mają większy potencjał tworzenia innowacji, szczególnie produkto-

wych (co wynika ze statystyk), nie powinno się pomijać w analizie możliwości innowacyjnych przedsiębiorstw

usługowych. 

Kreowanie innowacji przez przedsiębiorstwa usługowe polega głównie na innowacjach / usprawnieniach proce-

sowych oraz dotyczących rozwiązań organizacyjnych, które mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach o

innym profilu (produkcyjnym, produkcyjno-usługowym).

Ograniczenia

Miernik nie uwzględnia pomiaru efektywności wynikającej z wprowadzenia innowacji.

Wskaźnik nie bierze pod uwagę struktury wielkości przedsiębiorstw – większe przedsiębiorstwa z reguły mają

większe możliwości finansowe.   

r

r

r

r

r

r
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Wskaźniki dotyczące obszaru nauki / wykształcenia

Liczba osób aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym

Wskaźnik przedstawia liczbę osób z wykształceniem wyższym wśród ludności aktywnej zawodowo (wyrażony

w mln osób). Do grupy aktywnych zawodowo zalicza się jednocześnie osoby pracujące, jak i bezrobotne.  

Uzasadnienie wyboru

Można zakładać, iż ludzie o wyższym wykształceniu są z reguły bardziej kreatywni i otwarci na nowe rozwiązania

i innowacje. 

Wskaźniki dotyczące poziomu wykształcenia społeczeństwa są powszechnie stosowanymi miarami w statysty-

kach unijnych czy krajów OECD.  

Ograniczenia

Miernik nie uwzględnia jakości edukacji, jaką prezentują uczelnie w regionie, nie zawsze bowiem „ilość przekłada

się na jakość”.   

r

r

r

Liczba studentów szkół wyższych / liczba ludności w wieku produkcyjnym

Wskaźnik przedstawia relację liczby studentów szkół wyższych do liczby ludności w wieku produkcyjnym.

Liczba studentów zawiera studentów szkół publicznych i niepublicznych oraz studentów studiów stacjonarnych

i niestacjonarnych. Grupa ludności w wieku produkcyjnym obejmuje ludność pracującą oraz bezrobotnych.  

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik informuje na temat możliwych przyszłych trendów na rynku pracy oraz potencjału poziomu wykształ-

cenia wśród ludności w wieku produkcyjnym. Duży udział studentów do ogółu ludności w wieku produkcyjnym

jest korzystnym zjawiskiem. Osoby o wyższym wykształceniu są z reguły bardziej kreatywne i otwarte na nowe

rozwiązania i innowacje.  

Ograniczenia

Miernik nie uwzględnia jakości edukacji, jaką prezentują uczelnie w regionie, nie zawsze bowiem „ilość przekłada

się na jakość”.     

r

r
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Liczba absolwentów kierunków ścisłych i technicznych / liczba absolwentów ogółem

Wskaźnik przedstawia relację liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych do ogółu absolwentów

w poszczególnych województwach. Liczba absolwentów dotyczy jednocześnie absolwentów szkół publicznych

i niepublicznych, zarówno studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.    

Uzasadnienie wyboru

Z licznych publikacji i badań wynika, że udział studentów wśród ludzi młodych w kraju rośnie, niepokojący jest

natomiast niewielki odsetek studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych. 

Do konstrukcji tego wskaźnika uwzględniono liczbę absolwentów (nie studentów), ze względu na jej większą mia-

rodajność na potrzeby analizy. Uczelnie techniczne charakteryzują się bowiem specyficznym rodzajem selekcji

studentów – relatywnie nieduży ich odsetek kończy podjęte studia.  

Ograniczenia

Ograniczeniem tego wskaźnika jest fakt, iż liczba absolwentów nie przesądza o tym, że absolwenci ci zawodowo

będą związani z kierunkiem, który ukończyli oraz, że zostaną w mieście, w którym się kształcili.   

r

r

r

Warto zwrócić uwagę na sposób interpretacji mierników

w tabeli poniżej, tj. im wskaźnik wyższy tym wyższa

ocena potencjału innowacyjności danego województwa. 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki w badanych

trzech okresach, dla każdego z województw.
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Rok / Województwo

Wskaźnik Nakłady na B+R / PKB 
per capita

Nakłady na B+R / PKB 
per capita

Liczba uzyskanych 
patentów / liczba 

ludności

2004 2007 2010 2004 2007 2010 2004 2007 2010 2004 2007 2010 2004 2007 2010 2

Łódzkie 0,013 0,013 0,015 0,144 0,325 0,523 23,573 41,864 37,090 2,552 11,312 9,314 0,352 0,316 0,134 0

Mazowieckie 0,061 0,056 0,062 0,202 0,405 0,642 46,833 75,359 62,179 16,279 20,030 21,292 0,496 0,457 0,173 0

Małopolskie 0,031 0,030 0,031 0,200 0,418 0,636 21,471 46,965 49,545 5,439 5,104 4,094 0,391 0,388 0,163 0

Śląskie 0,015 0,018 0,025 0,183 0,422 0,641 25,528 50,708 50,260 10,014 10,975 10,251 0,512 0,425 0,203 0

Lubelskie 0,010 0,012 0,013 0,146 0,281 0,506 17,390 36,469 25,559 3,671 5,997 3,613 0,452 0,400 0,171 0

Podkarpackie 0,006 0,007 0,008 0,158 0,309 0,595 7,626 20,979 15,213 7,210 7,527 6,641 0,462 0,423 0,207 0

Podlaskie 0,003 0,002 0,003 0,174 0,339 0,526 4,990 11,738 9,257 5,485 5,074 3,275 0,472 0,328 0,170 0

Świętokrzyskie 0,001 0,001 0,005 0,110 0,222 0,522 6,984 17,247 19,747 3,238 4,307 3,398 0,446 0,371 0,165 0

Lubuskie 0,001 0,001 0,001 0,131 0,347 0,605 2,973 11,899 6,924 2,451 4,186 2,744 0,309 0,282 0,159 0

Wielkopolskie 0,014 0,017 0,023 0,141 0,365 0,594 12,778 27,164 27,782 5,242 6,013 4,508 0,379 0,331 0,162 0

Zachodniopomorskie 0,003 0,004 0,004 0,162 0,356 0,574 12,390 21,864 20,672 1,783 2,188 2,696 0,297 0,314 0,155 0

Dolnośląskie 0,012 0,012 0,015 0,171 0,362 0,593 21,431 76,084 50,732 4,516 6,435 6,745 0,392 0,380 0,166 0

Opolskie 0,001 0,001 0,002 0,131 0,343 0,573 14,265 40,498 27,222 3,574 3,600 2,906 0,424 0,402 0,193 0

Kujawsko-Pomorskie 0,006 0,004 0,012 0,149 0,336 0,586 14,021 20,328 16,912 4,887 10,551 6,073 0,366 0,327 0,179 0

Pomorskie 0,010 0,011 0,012 0,218 0,470 0,642 18,687 28,043 36,156 5,796 10,845 9,096 0,423 0,307 0,153 0

Warmińsko-Mazurskie 0,003 0,004 0,004 0,139 0,287 0,558 2,100 15,426 12,612 3,114 2,882 2,958 0,439 0,437 0,186 0

Polska 0,213 0,216 0,58 0,169 0,366 0,596 20,380 41,322 36,257 7,015 9,409 8,836 0,420 0,374 0,171 0

Nakłady na działalność 
innowacyjną 

w przedsiębiorstwach 
przemysłowych 

i usługowych / liczba 
przedsiębiorstw ogółem

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne przemysłowe /

ogół przedsiębiorstw 
przemysłowych

 
  

  

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 
na podstawie Dane GUS, BDL

Tabela 5. Wybrane wskaźniki 

innowacyjności dla województw

Po kalkulacji wskaźników dla każdego z województw obli-

czono łączną miarę, będącą średnią ważoną wskaźników.

Na jej podstawie uszeregowano województwa w ranking

według poziomu innowacyjności31. Ranking województw

opracowano dla danych z roku bazowego (2004) oraz

roku 2010. Różnica pomiędzy miejscem rankingowym da-

nego województwa w tych dwóch okrasach została od-

zwierciedlona na macierzy. Zmiana miejsca rankingowego

wskazuje w jakim kierunku dokonała się zmiana (wyższa

bądź niższa pozycja w rankingu) oraz jaka dynamika to-

warzyszyła tej zmianie (o ile miejsc w rankingu). 

Uszeregowanie województw pozwoliło także wyłonić

klasy (grupy) województw o podobnych cechach. Cechy te

dotyczą nie tylko obecnego poziomu innowacyjności wo-

jewództwa, ale także dynamiki jego zmian. 

Należy wziąć pod uwagę, iż

uwzględnienie innych danych 

w analizie mogłaby wpłynąć na

wyniki badania. 

31
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2004 2007 2010 2004 2007 2010 2004 2007 2010 2004 2007 2010

4 0,148 0,090 0,103 0,228 0,290 0,342 0,078 0,085 0,071 0,172 0,166 0,136

3 0,252 0,220 0,156 0,529 0,751 0,925 0,107 0,105 0,097 0,101 0,132 0,127

3 0,191 0,140 0,128 0,250 0,310 0,365 0,094 0,100 0,101 0,198 0,217 0,190

3 0,238 0,173 0,124 0,354 0,404 0,553 0,068 0,065 0,060 0,155 0,203 0,201

1 0,287 0,128 0,120 0,184 0,212 0,277 0,079 0,078 0,075 0,100 0,122 0,123

7 0,194 0,170 0,138 0,129 0,165 0,230 0,061 0,056 0,054 0,150 0,134 0,119

0 0,227 0,093 0,083 0,082 0,107 0,138 0,072 0,070 0,070 0,161 0,174 0,147

5 0,264 0,126 0,114 0,105 0,123 0,172 0,073 0,064 0,057 0,091 0,152 0,125

9 0,127 0,171 0,109 0,081 0,087 0,109 0,063 0,052 0,040 0,154 0,139 0,170

2 0,168 0,132 0,124 0,232 0,262 0,359 0,075 0,080 0,074 0,131 0,148 0,147

5 0,175 0,078 0,111 0,127 0,148 0,169 0,082 0,071 0,065 0,183 0,232 0,193

6 0,238 0,205 0,133 0,227 0,287 0,337 0,088 0,091 0,089 0,167 0,215 0,172

3 0,175 0,096 0,137 0,058 0,072 0,088 0,057 0,056 0,059 0,118 0,180 0,131

9 0,135 0,146 0,094 0,142 0,124 0,184 0,066 0,064 0,063 0,114 0,140 0,122

3 0,239 0,167 0,134 0,153 0,181 0,241 0,070 0,072 0,074 0,147 0,148 0,149

6 0,200 0,108 0,087 0,090 0,108 0,153 0,068 0,063 0,054 0,178 0,139 0,132

1 0,212 0,161 0,128 2,970 3,631 4,643 0,079 0,078 0,074 0,142 0,166 0,152

 
  /

  

Przedsiębiorstwa 
innowacyjne usługowe /

ogół przedsiębiorstw 
usługowych

Liczba aktywnych 
zawodowo 

z wykształceniem 
wyższym

Liczba studentów szkół 
wyższych / liczba ludności 

w wieku produkcyjnym

Liczba absolwentów 
kierunków ścisłych

i technicznych / liczba 
absolwentów ogółem

Macierz zaprezentowana poniżej przedstawia klasyfika-

cję województw według potencjału innowacyjnego na

podstawie pozycji, jaką zajmowały w rankingu w roku

2004 (wymiar horyzontalny macierzy) oraz zmiany tej

pozycji w stosunku do roku 2010 (wymiar wertykalny ma-

cierzy). Macierz dzieli województwa na 4 główne grupy

w zależności od pozycji, w której znalazło się wojewódz-

two:

„Zwiększające przewagę” – to województwa, które

w roku bazowym  znajdowały się wśród pierwszych

ośmiu województw w kraju (zajmujące pozycje od 1 do 8

na osi „Pozycja bazowa w rankingu w roku 2004”), i które

w roku 2010 poprawiły swoją pozycję w rankingu w sto-

sunku do roku 2004. 

„Zmniejszające przewagę” – to województwa, które

w roku bazowym znajdowały się wśród pierwszych ośmiu

województw w kraju (zajmujące pozycje od 1 do 8 na osi

„Pozycja bazowa w rankingu w roku 2004”), i które

r

r
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w roku 2010 pogorszyły swoją pozycje w rankingu w sto-

sunku do roku 2004.  

„Zmniejszające opóźnienie”– to województwa, które

w roku bazowym znajdowały się w drugiej ósemce woje-

wództw w kraju (zajmujące pozycje od 9 do 16 na osi „Po-

zycja bazowa w rankingu w roku 2004”), i które poprawiły

swoją pozycję w rankingu w stosunku do roku 2004. 

„Zwiększające opóźnienie” – to województwa, które

w roku bazowym znajdowały się w drugiej ósemce woje-

wództw w kraju (zajmujące pozycje od 9 do 16 na osi „Po-

zycja bazowa w rankingu w roku 2004”), i które

pogorszyły swoją pozycję w stosunku do roku 2004. 

Dodatkowo, uwzględniając uzyskane wyniki przez woje-

wództwa w badanym obszarze pogrupowano je według

pozycji w relacji do innych, biorąc pod uwagę także dyna-

mikę i kierunek zmian:

„Stabilni leaderzy” – to województwa, które w roku bazo-

wym zajmowały wysokie pozycje w rankingu, i które

w roku 2010 utrzymują wysokie w nim miejsce.

„Progresywni” – to województwa, które poprawiły swoją

pozycję w rankingu w roku 2010 w stosunku do roku ba-

zowego (czyli te, które znajdują się powyżej wartości zero

na osi „Zmiana w 2010 r. w stosunku do roku 2004”).

„Regresywni” – to województwa, które pogorszyły swoją

pozycję w rankingu w roku 2010 w stosunku do roku ba-

zowego (czyli te, które znajdują się poniżej wartości zero

na osi „Zmiana w 2010 r. w stosunku do roku 2004”)

„Stagnaci” – to województwa, które nie zmieniły swojej

pozycji w rankingu w roku 2010 w stosunku do roku bazo-

wego.

r

r

r

r

r

r



 

39

Pozycja danego województwa

na macierzy potencjału 

innowacyjnego odpowiada ocenie 

Deloitte wynikającej z przeprowadzonej

analizy wskaźnikowej. Źródłami

danych do wyznaczenia wskaźników

dla województw były w szczególności

dane GUS, BDL.

32

 

 

Zmniejszające opóźnienie

Zmniejszające przewagę

DLŚ – Dolnośląskie
K-P – Kujawsko-Pomorskie
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LUS – Lubuskie
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Schemat 5. Macierz potencjału 

innowacyjnego32

Źródło: Opracowanie własne Deloitte

Województwo lubelskie znalazło się w gronie woje-

wództw regresywnych (co jest spowodowane spadkiem

pozycji w rankingu w stosunku do roku bazowego

(2004)). Województwo lubelskie plasowało się na 7 pozy-

cji pod względem potencjału innowacyjności, zatem znaj-

dowało się wśród pierwszych ośmiu województw w kraju.

Obecnie województwo lubelskie zajmuje 9 pozycję

w kraju. 

Analizując wartości wskaźników w kolejnych latach dla

województwa lubelskiego zauważa się w większości

przypadków wzrost ich wartości, co wskazuje na stop-

niowy rozwój regionu w obszarze innowacyjności. Zatem

spadek pozycji w rankingu w stosunku do roku bazowego
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nie musi oznaczać spadku rozwoju województwa czy też

zmniejszonej dynamiki wzrostu potencjału innowacyj-

nego w porównaniu do lat ubiegłych. Pogorszenie pozycji

w rankingu oznacza natomiast, iż tempo rozwoju innych

województw („Progresywnych”) przewyższyło tempo roz-

woju województwa lubelskiego. 

Grupa regresywna to grupa województw, która w relacji

do dynamiki rozwoju potencjału innowacyjnego innych

województw „pozwoliła się wyprzedzić” w rankingu.

W grupie progresywnych województw znajdują się m.in.

te, które w 2004 roku plasowały się na pozycjach niż-

szych niż województwo lubelskie, natomiast obecnie

przeskoczyły o kilka pozycji wyżej w rankingu. Pozostałe

województwa Polski Wschodniej plasują się poniżej oceny

województwa lubelskiego. Analiza zmian pozycji woje-

wództw w rankingu wskazuje, iż największymi rywalami

województwa lubelskiego są województwa zachodniej

Polski. Warto nadmienić, że „rywalizacja” pomiędzy woje-

wództwami i miastami  o wyższe miejsce w rankingu po-

ziomu innowacyjności, często pokrywa się

z konkurowaniem o nowe inwestycje. Szczególnie ma to

znaczenie w przypadku sektorów, których działalność nie

jest ściśle związana z lokalizacją. Przykładem tego ro-

dzaju sektora jest BPO, który charakteryzuje się koncen-

tracją na zasobach ludzkich, ich kwalifikacji, dostępności

oraz wysokości kosztów ich pracy. Uwzględniając korzys-

tne warunku do rozwoju tego biznesu w Lublinie, lokowa-

nie przedsięwzięć sektora BPO w innych częściach kraju

może wiązać się z niedostateczną promocją miasta

w tym obszarze. 

Analizując przyczyny uzyskanej pozycji przez wojewódz-

two lubelskie wzięto pod uwagę szczególnie te wskaź-

niki, które obniżają jego potencjał innowacyjny. Pomimo,

bardzo wysokiej dynamiki wzrostu udziału gospodarstw

domowych z dostępem do internetu w ogóle gospo-

darstw domowych na przestrzeni lat 2004-2010, woje-

wództwo lubelskie plasuje się obecnie na ostatniej

pozycji wśród województw (tylko połowa gospodarstw

domowych posiada dostęp do internetu).
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Ponadto, województwo lubelskie charakteryzuje się

względnie niewysokim wskaźnikiem nakładów na dzia-

łalność innowacyjną w grupie przedsiębiorstw. Wysokość

tego wskaźnika wyraźnie spadła na przestrzeni lat 2007-

2010. Zauważalne obniżenie wartości nakładów na tę

działalność mogło być w pewnym stopniu spowodowana

kryzysem finansowym, gdyż spadek tych wartości zano-

towały także inne województwa. Siła tej zmiany

(spadku) nie była jednak tak dotkliwa jak w wojewódz-

twie lubelskim. Można zatem stwierdzić, iż firmy w cza-

sie dekoniunktury wprowadzają pewne oszczędności,

ograniczając w pierwszej kolejności wydatki prorozwo-

jowe, tj. na innowacje. 

Wydatki na działalność innowacyjną oraz ich udział w bu-

dżecie są odzwierciedleniem priorytetów przedsiębiorstw

oraz środowiska operacyjnego / biznesowego regionu.

Struktura budżetu przedsiębiorstw obecnych na lokal-

nym rynku przedstawia bowiem obszary, które firmy chcą

rozwijać i są istotne z punktu widzenia właścicieli firm

i ich zarządzających. 

Kolejnym wskaźnikiem, który wpływa na obniżenie pozy-

cji województwa lubelskiego w rankingu jest relatywnie

niewysoka liczba absolwentów kierunków technicznych

i ścisłych. Pomimo, iż Lublin jest największym ośrodkiem

akademickim w regionie oraz istotnym także w skali

kraju, w regionie dominują absolwenci kierunków huma-

nistycznych, których rynek w skali kraju osiąga nasycenie.

Dlatego ważna jest działalność promocyjna miasta i re-

gionu w obszarze uświadamiania młodym ludziom,

w którą stronę powinni się kształcić, aby skutecznie od-

powiedzieć na oczekiwania rynku.
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Analiza lokalnych warunków inwestowania
w Lublinie

Należy zakładać, iż każdy inwestor zanim dokona osta-

tecznej decyzji inwestycyjnej przeprowadza wnikliwą ana-

lizę atrakcyjności inwestycyjnej potencjalnych destynacji.

Na łączną atrakcyjność danej lokalizacji wpływa szereg

czynników, których waga jest zróżnicowana w zależności

od typu działalności inwestora. Przykładowe kryteria se-

lekcji lokalizacji przez inwestorów przedstawione zostały

poniżej.

Nieruchomości

Jednym z czynników wpływających na decyzje inwesty-

cyjne firm jest rynek nieruchomości – zarówno ich po-

wierzchnia, jakość, cena. Niezbędne staje się w ostatnim

czasie wyposażenie budynku w infrastrukturę najnowszej

generacji (np. najnowsze systemy informatyczne i bez-

pieczeństwa, regulowaną klimatyzację, odpowiednią

liczbą miejsc parkingowych, sal konferencyjnych etc.). Do-

datkowym aspektem jest otoczenie budynków, a więc ja-

kość środowiska wpływająca na jakość pracy. Odnosi się

głównie do jakości terenów usługowych i rekreacyjnych,

Przykładowe kryteria selekcji
lokalizacji przez inwestora

Dostęp do
umiejętności

Dostępność
wyposażenia

Centrala Ogólne Jednorazowe Początkowe

Stałe

Pomoc w uzyskaniu
pozwoleń
Granty, pożyczki
Poprawa stanu terenu
Doprowadzenie
mediów

Zwolnienia podatkowe

Szkolenia
Dostęp do mediów
na preferencyjnych
warunkach

Odpisy podatkowe

Uzbrojenie
Budynki
Meble
i wysposażenie
Wyposażenie
Sprzęty biurowe
Relokacje
przeniesienie
Szkolenia
Profesjonalne 
usługi
Wymagania
kapitałowe

Stałe
Wynajem
Siła robocza
Telekomunikacja
Podatki i opłaty
Media
Podróże

Niezawodność
infrastruktury
Potencjał wzrostu
rynku
Klimat biznesowy
Uwarunkowania
prawne

Przepustowość 
łączy telekomunik.
i powiązane usługi
Życie poza miejscem
stałego zamieszk.
i jakość życia

Ryzyko
Polityczne
Finansowe
Walutowe
Naturalne
Infrastrukturalne
Ludzkie

Dostępność mediów

Klienci
Dogodność lotów
Częstotliwość lotów
Łączność
Dostępność portów
Dostawcy

Łączność
telekomunikacyjna
Infrastruktura
Udogodnienia/usługi
Dostępność
dodatkowych
powierzchni
Jakość środowiska
naturalnego 

Konkurencyjna
obsługa organizacji

Produktywność
Jakość
Znajomość języków
Rotacja pracowników
Edukacja prawna

NieruchomościZasoby ludzkie Dostępność KosztyŚrodowisko
operacyjne

Zachęty
inwestycyjne

Schemat 6. Kryteria wyboru

lokalizacji przez inwestora

Źródło: Opracowanie własne Deloitte
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zlokalizowanych w otoczeniu budynków, w których swoją

działalność lokalizują inwestorzy. Są to często zadbane

tereny, z dużą ilością zieleni, których oferta również musi

pozostać atrakcyjną dla wymagających użytkowników

przestrzeni. Obecnie wysoko wykwalifikowani pracownicy

oczekują doskonałej jakości swojego środowiska pracy.

Wysoki odsetek obszarów chronionych jest jednym z wy-

znaczników dobrego stanu środowiska, który uznać na-

leży za sprzyjający atrakcyjności inwestycyjnej dla

sektora usług i sektora zaawansowanej technologii33.

Podsumowanie oceny Lublina w obszarze nieruchomości

Poniżej zaprezentowano kluczowe obserwacje wnioski

z analizy desk research nt. bieżącej sytuacji na lubelskim

rynku nieruchomości (rynku mieszkaniowym oraz rynku

powierzchni biurowych)

Rynek mieszkaniowy:

Podaż na lubelskim rynku (pierwotnym) mieszkaniowym

kształtują przede wszystkim oferty lokalnych dewelope-

rów i spółdzielni mieszkaniowych oraz realizowane przez

nie inwestycje. 

Aktualnie (stan na czerwiec 2012 r.) oferta lubelskiego

rynku mieszkaniowego pierwotnego, reprezentowana

przez 20 głównych deweloperów (w tym TBV, MNS

Chrzanowscy, Orion, Zana, Graden, Jankowski Pulchny,

Mak Dom, Wikana, JMZ, Willowa 2, 3d Developer, Żagiel,

Nap Invest, Interbud, SM Felin, SM Rudnik, Wlaszczyk

Więckowski Nieruchomości, LUK Jacek Wysokiński,

Budom) obejmowała ok. 1500 wolnych mieszkań.

Ostatni rok przyniósł spadek cen na lubelskim rynku

mieszkaniowym. Średnia cena 1 metra kwadratowego

powierzchni mieszkaniowej w Lublinie w pierwszej poło-

wie 2012 r. kształtowała się w przedziale ok. 5000 - 5200

PLN (to jest zaledwie o ok. 500 PLN/m2 mniej niż w Poz-

naniu, pomimo bardziej znaczących rozbieżności w śred-

niej wysokości wynagrodzeń pomiędzy obydwoma

miastami)34. Dla porównania średnie ceny za 1 metr

kwadratowy powierzchni mieszkaniowych w Łodzi

kształtowały się w analogicznym okresie na poziomie

4000 – 4200 PLN.

„Atrakcyjność inwestycyjna 

województw i podregionów Polski

2006”, IBnGR, 2006

Wg danych barometru cen

mieszkań w Polsce portalu Money.pl. 

33

34

r

r

r
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Istotny wpływ na cenę mieszkań ma aktualna sytuacja

na polskim rynku kredytowym, przekładająca się na siłę

nabywczą i skłonności zakupowe.  Mechanizmy te są jed-

nak analogiczne dla całej Polski i tym samym nie stawiają

Lublina w sytuacji mniej lub bardziej uprzywilejowanej

w odniesieniu do innych polskich miast.

Rynek nieruchomości biurowych:

Lublin charakteryzuje się relatywnie niewielką dostępno-

ścią powierzchni biurowych w relacji do wielkości Miasta.

Lublin charakteryzuje się także stosunkowo niekorzystną

relacją wysokości czynszów do ilości dostępnych opcji dla

najemcy.

W porównaniu do miast Polski Wschodniej (tj. Olsztyna,

Kielc) wysokość czynszów w Lublinie prezentuje się mniej

korzystnie dla najemców. Z kolei, pod względem dostęp-

ności lokali biurowych, Lublin ustępuje miastom Polski

Zachodniej (np. Szczecinowi). 

Z punktu widzenia atrakcyjności rynku powierzchni biuro-

wych przedsiębiorców istotny jest także charakter zabu-

dowy danego miasta. Lublin charakteryzuje się względnie

wysokim udziałem zabudowy historycznej, co ma

wpływ m.in. na koszty rewitalizacji budynków i ich dostoso-

wania do potrzeb inwestorów (np. trudności w budowie par-

kingów).

r

r
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Czynsz (euro/m2/miesiąc)

Warszawa
(poza Centrum)**

Poznań (13)
Kraków (18)

Duźa (16 opcji i więcej)

*   uwzględniono perspektywę pojedynczego najemcy; każda opcja oznacza budynek o dostępności pow. 1 000 m2

**  liczba opcji w Warszawie jest znacznie większa niż w miastach regionalnych (68)

Średnia (10-15 opcji) Mała (4-9 opcji) Bardzo mała (0-3 opcje)

Wrocław (12)

Szczecin (8)

Katowice (9)

Łódż (9)
Lublin (4)

Olsztyn (2)
Kielce (1)

Bydgoszcz (2)

Białystok (2)
Rzeszów (3)

Toruń
(2)

Trójmiasto
(13)

Schemat 7. Dostępność*

nowoczesnej powierzchni biurowej

w wybranych miastach Polskich

(do końca 2012 r.)

Źródło: Jones Lang LaSalle, kwiecień 2012 r. r

r
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Ceny wynajmu powierzchni nieruchomości komercyjnych

w Lublinie są zróżnicowane i uzależnione są m.in. od

standardu i lokalizacji danego obiektu biurowego. Ceny

wynajmu powierzchni w nowo oddawanych budynkach

biurowych kształtują się na poziomie od ok. 30 PLN do

80 PLN/m2 (biurowiec przy ul. Jana Pawła II 17 planowany

do oddania do użytku w IVQ 2012 r.).   

Zgodnie ze stanem na kwiecień 2012 r. w 10 głównych lu-

belskich biurowcach oferujących wolne powierzchnie biu-

rowe wielkość dostępnej powierzchni wynosiła łącznie ok.

7 tys. m2. Wartość ta wydaje się stosunkowo niska w od-

niesieniu do wielkości Miasta i jego potencjału. Należy przy

tym zauważyć, że Lublin charakteryzuje się niewielką

liczbą ofert większych powierzchni biurowych (powyżej

1000 m2), często poszukiwanych przez znaczących najem-

ców – np. dla ulokowania działalności BPO/SSC. 

Dostępność transportowa

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność in-

westycyjną danego obszaru jest dostępność transpor-

towa. O jej poziomie rozstrzyga w głównej mierze

położenie geograficzne regionu oraz wyposażenie w ele-

menty infrastruktury transportu. Ponieważ z punktu wi-

dzenia potencjalnego inwestora liczą się walory

użytkowe sieci decydujące o czasie i kosztach przewozu

towarów oraz osób - oprócz aspektu ilościowego równie

istotna jest jakość infrastruktury drogowej i lotniczej. Bez

względu na rodzaj przedsięwzięcia ważnym elementem

okazuje się czasowa i przestrzenna odległość od głów-

nych aglomeracji dostarczających wykwalifikowanych

pracowników, a czasem stanowiących istotny rynek

zbytu. Niebagatelny wpływ na decyzję o lokalizacji przed-

sięwzięć mają przyszłe inwestycje usprawniające jako-

ściowe parametry infrastruktury transportowej.

Szczególnie widoczne jest to w zakresie transportu dro-

gowego, jeśli chodzi o działalność przemysłową, nato-

miast dla branży usługowej i wysokich technologii coraz

ważniejszy staje się rozwój sieci lotniczej (dostępność

portów lotniczych, częstotliwość i dogodność lotów oraz

ilość kierunków połączeń). 

r
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Podsumowanie oceny Lublina w obszarze dostępności

transportowej

W raporcie opracowanym przez Instytut Badań nad Gos-

podarką Rynkową, pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Woje-

wództw i Podregionów 2010” województwo lubelskie

zajęło 15. pozycję w kraju pod względem dostępności

transportowej35. Autorzy raportu jako kryterium uwzględ-

nili m.in. odległość do granicy zachodniej oraz położenie

względem dużych portów morskich, co już na wstępie

stawia Lublin na trudniejszej pozycji. 

Atrakcyjność inwestycyjna 

województw i podregionów Polski

2006”, IBnGR, 2006

http://polskawschodnia.eu/

fakty-i-liczby/polozenie-

geograficzne/wojewodztwo-

lubelskie/

35

36
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Schemat 8. Odległość Lublina 

do niektórych miast w Polsce 

i za granicą

Źródło: Opracowanie własne Deloitte

Jednoznaczna ocena atrakcyjności lokalizacyjnej Lublina

nie jest możliwa, ponieważ w głównej mierze zależy ona

od preferencji indywidualnego inwestora. Korzystna

jest m.in. odległość do wschodniej granicy z Ukrainą,

Lublin od Lwowa dzieli nieco ponad 200 km. W woje-

wództwie lubelskim znajduje się wiele przejść granicz-

nych (6 drogowych, 4 kolejowe)36. 

Istotnym kryterium oceny dostępności transportowej jest

położenie danego miasta/regionu względem portów lot-

niczych (ze szczególnym naciskiem na porty międzynaro-

dowe). Ukończenie budowy międzynarodowego lotniska

zaowocuje wyższymi notami w rankingu dostępności in-

westycyjnej. 
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Środowisko operacyjne

Kolejnym czynnikiem istotnym dla potencjalnych inwes-

torów jest środowisko operacyjne rozważanych lokaliza-

cji. Przy planowaniu zaangażowania kapitałowego,

przedsiębiorcy zagraniczni analizują podstawowe wielko-

ści ekonomiczne. Duże znaczenie ma także klimat bizne-

sowy, czyli m.in. stopień otwartości lokalnych władz na

środowisko przedsiębiorców, o czym świadczą obroty

przedsiębiorstw, przychody ze sprzedaży krajowej i eks-

portowej oraz poziom inwestycji37. Dodatkowo na działal-

ność przedsiębiorstw wpływają zasoby infrastruktury

zarówno technicznej jak i gospodarczej. Bardzo ważnym

kryterium wyboru lokalizacji jest dostępność i przepusto-

wość mediów podstawowych takich jak woda, energia,

kanalizacja, gaz, ciepło oraz bardziej zaawansowanych

technologicznie jak telekomunikacja, informatyczna sieć

przewodowa i bezprzewodowa. Zasoby infrastruktury

gospodarczej w zasadniczej mierze determinują decyzje

lokalizacyjne inwestorów. Szeroko rozwinięte usługi

około-biznesowe umożliwiają zlecenie na zewnątrz nie-

których czynności, co podnosi efektywność inwestycji,

a także pozwala na wykorzystanie specjalistycznych

usług wykraczających poza kompetencje danego przed-

siębiorstwa. Infrastrukturę gospodarczą tworzą m.in.

firmy prowadzące działalność finansową, ubezpiecze-

niową oraz z zakresu obsługi nieruchomości i firm Waż-

nym elementem infrastruktury gospodarczej są również

imprezy targowo – wystawiennicze, które

umożliwiają m.in. pozyskiwanie nowych klientów i koo-

perantów, wzmocnienie kontaktów z klientami, demon-

strację i promocję produktów, sprzedaż produktów,

tworzenie wizerunku firmy. Ważna jest również jakość

życia w regionie inwestycji. Wysoki poziom rozwoju in-

frastruktury społecznej, a więc przede wszystkim szkol-

nictwa, ochrony zdrowia, instytucji kultury, turystyki,

rozrywki i wypoczynku w dużym stopniu kształtuje dobre

warunki życia. Napływ ludności przyczynia się zaś do po-

zytywnych zmian w zakresie zasobów pracy, co ma

szczególne znaczenie dla sektora usługowego i zaawan-

sowanego technologicznie.

„Badania klimatu biznesowego

w regionach Polski w ramach 

EUROCHAMBRES European Economic

Survey 2007”, Krajowa Izba Gospo-

darcza, 2007

37
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Podsumowanie oceny Lublina w obszarze środowisko

operacyjne

Województwo lubelskie pod względem warunków prowa-

dzenia działalności biznesowej prezentuje się poniżej

przeciętnej dla kraju38. 

Na stosunkowo niską ocenę w tym zakresie

wpływają m.in. ograniczone formy zorganizowanego

wsparcia przedsiębiorców (m.in. niska efektywność kla-

strów, relatywnie niewielka liczba firm korzystających ze

wsparcia Parku Naukowo-Technologicznego39, niski po-

ziom przedsiębiorczości w województwie lubelskim).  

Korzystna ocena województwa lubelskiego w tym obsza-

rze dotyczy przede wszystkim jakości życia, szczególnie

w zakresie opieki zdrowotnej, oferty kulturalnej oraz ja-

kości (czystości) środowiska naturalnego.

W Lublinie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Lubelskiego funkcjonuje również regionalne Centrum Ob-

sługi Inwestorów i Eksporterów – będące partnerem PA-

IiIZ. Działania Centrum koncentrują się na zapewnieniu

kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie woje-

wództwa. Obserwacje Deloitte wykazały, że potencjał

współpracy Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

oraz Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin

nie jest w pełni wykorzystywany. Dlatego istnieje po-

trzeba podjęcia działań mających na celu określenie /

uporządkowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jed-

nostkami w celu osiągnięcia możliwych w tym zakresie

efektów synergii

Koszty

Nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne działalności

są jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się

inwestorzy podczas podejmowania decyzji lokalizacyj-

nych. Bardzo ważne stają się tu nakłady, jakie należy

uwzględnić przy uzbrajaniu terenów pod inwestycje,

które mogą być znacząco różne dla poszczególnych lokali-

zacji. Koszty pracy (średnie wynagrodzenie, dodatkowe

koszty pracownika) są równie ważnym czynnikiem lokali-

zacyjnym, przez to, iż w znacznym stopniu determinują

Analityka na potrzeby oceny

tego obszaru objęła ocenę wysokości

nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw per capita, poziom

przedsiębiorczości (mierzony liczbą

jednostek zarejestrowanych 

w rejestrze REGON na 100 tys. 

ludności) oraz szeroko rozumianą

jakość życia. Inwestorzy podejmując

decyzję co do lokowania inwestycji

często kładą duży nacisk na inne 

aspekty miasta / regionu niż względy

czysto finansowe. Ocena jakości życia

„po pracy” oraz rozwoju dla rodziny

(edukacja, opieka zdrowotna, 

rozrywka) stanowią nierzadko istotną

wagę w ogólnej ocenie miejsca pod

inwestycje.

Wśród aktualnych lokatorów

Lubelskiego Parku Naukowo-

-Technologicznego dominują 

jednostki uniwersytetów oraz inne 

instytucje. Udział przedsiębiorstw

w łącznej liczbie lokatorów jest

niewielki.

38

39
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rentowność przedsiębiorstwa. Bardzo ważnym aspek-

tem, jaki inwestorzy biorą pod uwagę są również koszty

najmu i mediów oraz podatków i opłat, które mogą się

różnić w dużej mierze w zależności od lokalizacji, dostaw-

ców oraz nastawienia władz lokalnych wobec inwestorów. 

Podsumowanie oceny Lublina w obszarze koszty

Pod względem kosztów prowadzenia działalności bizne-

sowej województwo lubelskie plasuje się na wysokiej po-

zycji na tle pozostałych województw (tzn. charakteryzuje

się ogólnym niskim poziomem kosztów).

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora koszty pracy

oraz wysokość podatków lokalnych są atrakcyjne. 

Poniższy wykres prezentuje stawki podatku od nierucho-

mości od gruntów w Lublinie w porównaniu z innymi

miastami kraju. 
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Wykres 11. Stawki podatku od

nieruchomości od gruntów (grunty
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powierzchni (w PLN). 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte 
na podstawie Uchwał poszczególnych Rad
Miast w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na rok 2012

Szczególnie atrakcyjnie Lublin prezentuje się na tle in-

nych miast kraju w obszarze stawki podatku od nierucho-

mości od budynków związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, co prezentuje poniższy 

wykres. 
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Nieco niższą ocenę otrzymuje Lublin z punktu widzenia

kosztów zakupu i/lub najmu nieruchomości. Przykła-

dowo, koszty najmu powierzchni biurowej w Lublinie nie

odbiegają znacząco od kosztów w Poznaniu, a są zna-

cząco wyższe niż w Łodzi. 

Podsumowując wysokość kosztów to najsilniejszy punkt

Lublina w ocenie atrakcyjności regionu / miasta. 

Zasoby ludzkie

Głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności lokal-

nych zasobów pracy dla potencjalnego inwestora jest ich

liczebność oraz jakość. W przypadku lokalizacji działalno-

ści przemysłowej istotnym czynnikiem jest dostępność

absolwentów szkół zawodowych i średnich technicznych.

Z punktu widzenia prowadzenia nowoczesnej działalno-

ści usługowej i zaawansowanych technologii, najlepsze

zasoby pracy, zarówno pod względem wielkości, jak i ja-

kości oferują duże miasta – silne ośrodki akademickie. 

Zgodnie z szacunkami analityków rynku, bazującymi na

deklaracjach pracodawców, lista 10 najbardziej poszuki-

wanych zawodów w 2009 r. przedstawiała się następu-

jąco40:

Polska:

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

Menedżerowie projektów

Manpower Polska, 

www.manpower.pl 
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Przedstawiciele handlowi

Inżynierowie

Kierowcy

Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds.

administracji

Kucharze/ szefowie kuchni

Pracownicy produkcji

Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta

Europa:

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

Przedstawiciele handlowi

Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)

Inżynierowie

Kierowcy

Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla

Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

Pracownicy księgowości i finansów

Pracownicy ds. IT

Mechanicy

Świat:

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni

Przedstawiciele handlowi

Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu)

Inżynierowie

Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla

Pracownicy księgowości i finansów

Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

Pracownicy produkcji

Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds.

administracji

Kierowcy.

Rynek pracy niestety nie skorzystał na zmianach dokona-

nych w krajowym systemie edukacji. Ograniczenie do-

stępności szkół zawodowych oraz koncentracja na

szkolnictwie wyższym (nie zawsze dobrej jakości) spowo-

dował lukę m.in. w liczbie wykwalifikowanych pracowni-
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ków fizycznych. Ponadto, zauważalny jest również brak

kompleksowego podejścia władz centralnych oraz lokal-

nych do kształtowania podaży runku pracy pod kątem

oczekiwań pracodawców. 

Oprócz umiejętności związanych z posiadanymi kwalifi-

kacjami, wykształceniem, znajomością języków, o jakości

zasobów pracy pośrednio decyduje również poziom ak-

tywności gospodarczej i społecznej ludności danego ob-

szaru. Wysoki poziom aktywności gospodarczej zwiększa

prawdopodobieństwo pozyskania pracowników najbar-

dziej wartościowych. Ludzie tacy posiadają często specy-

ficzną wiedzę i kontakty niedostępne dla inwestorów

zewnętrznych. Poza tym, wysoki poziom przedsiębiorczo-

ści świadczy o skłonności do podejmowania ryzyka, decy-

zyjności i znacznej samodzielności. Wysoki poziom

bezrobocia jest w ograniczonym stopniu czynnikiem at-

rakcyjności inwestycyjnej, gdyż dla większości przedsię-

biorstw osoby długotrwale pozostające bez pracy, słabo

wykształcone, nie są atrakcyjnymi pracownikami. Poziom

bezrobocia ma większe znaczenie w przypadku działalno-

ści przemysłowej, mniejsze natomiast w przypadku usłu-

gowej. Liczba bezrobotnych nie ma natomiast

praktycznie żadnego znaczenia w procesie lokalizacji

działalności zaawansowanej technologicznie.

Podsumowanie oceny Lublina w obszarze zasoby ludzkie

Ogólna ocena zasobów ludzkich Lublina jest umiarkowa-

nie pozytywna. Na ocenę tą wpływ mają wnioski z analizy

wskaźnikowej obejmującej w szczególności aspekty de-

mograficzne (udział ludzi młodych w populacji, wskaźnik

obciążenia demograficznego ludźmi starszymi oraz saldo

migracji), poziom wykształcenia lokalnej ludności (odse-

tek ludności z wyższym wykształceniem wśród aktyw-

nych zawodowo do liczby ludności oraz liczba studentów

w ogóle ludności). 

Silną stroną Miasta jest m.in. wysoki odsetek studentów,

mnogość dostępnych kierunków kształcenia, corocznie

znacząca liczba absolwentów lubelskich uczelni, niższe

r

r
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wymagania płacowe w stosunku do miast Polski central-

nej i zachodniej.

Słabą stroną Lublina jest m.in. stosunkowo niski odsetek

absolwentów kierunków technicznych / specjalistycz-

nych, migracje młodych wykształconych absolwentów do

innych miast Polski – np. Warszawy, Krakowa.

Zachęty inwestycyjne

Ważnym aspektem wpływającym na atrakcyjność inwesty-

cyjną danej lokalizacji są wszelkie zachęty i ulgi, jakie mogą

zaproponować potencjalnym inwestorom władze samorzą-

dowe oraz inne instytucje publiczne i niepubliczne. Jest to

przede wszystkim wszelka pomoc w rozpoczęciu inwestycji

i działalności w danej lokalizacji, a zwłaszcza: wsparcie

w uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji,

poprawa jakości terenu (w tym inwestycje infrastruktu-

ralne, doprowadzenie mediów), pomoc w uzyskaniu poży-

czek i grantów. Natomiast po rozpoczęciu działalności

bardzo ważne staja się: jasność i prostota systemu podat-

kowego, podatki (stawka podatku CIT, stawka podatku PIT

i obciążeń funduszu płac), zwolnienia lub inne ulgi podat-

kowe. Na atrakcyjność danej lokalizacji wpływają również

inne zachęty inwestycyjne takie jak np.: bezpłatne lub dofi-

nansowane szkolenia, usługi doradcze, dostęp do mediów

na preferencyjnych warunkach.

Podsumowanie oceny Lublina w obszarze zachęty inwe-

stycyjne

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują 3 spe-

cjalne strefy ekonomiczne:

Tarnobrzeska (na terenie województwa lubelskiego EURO-

PARK WISŁOSAN obejmuje miasta: Łukowów, Janów Lu-

belski, Ryki, Kraśnik, Tomaszów Lubelski, Horodło)

Starachowicka (Podstrefa Puławy – przemysłowe tereny

inwestycyjne)

Mielecka (W skład obszaru SSE EURO-PARK MIELEC

wchodzą tereny położone w Lublinie, Zamościu, Lubarto-

wie i Radzyniu Podlaskim – tereny przemysłowe)

Specjalne strefy ekonomiczne oferują pomoc publiczną

r

r

r
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dla inwestorów w postaci zwolnień z podatku dochodo-

wego. Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego zależy

od zainwestowanej kwoty. Pomoc publiczna udzielana

w strefie może dotyczyć pomocy regionalnej z tytułu kosz-

tów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy41.

Tereny inwestycyjne dostępne w strefach są wyposażone

w infrastrukturę techniczną, na stronach internetowych

stref podkreślana jest także informacja o wydzieleniu nie-

ruchomości zgodnie z potrzebami inwestora. 

Wyniki badań Ministerstwa Gospodarki dotyczących

wpływu tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref

ekonomicznych wskazują, że są one czynnikiem w istot-

nym stopniu podnoszącym atrakcyjność inwestycyjną da-

nego regionu42. Niemniej jednak, istnieje ryzyko, że okres

funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych będzie

ograniczony jedynie do 2020 r. (czyli do końca następnej

perspektywy finansowej Unii Europejskiej). Może to po-

wodować, że w kolejnych latach postrzeganie atrakcyjno-

ści specjalnych stref ekonomicznych wśród potencjalnych

inwestorów będzie systematycznie malało.

Z punktu widzenia inwestora istotną zachętą do ulokowania

biznesu w danymi mieście jest aktywna działalność instytucji

okołobiznesowych. W województwie lubelskim funkcjonują 3

parki naukowo-technologiczne i przemysłowe:

Lubelski Park Naukowo Technologiczny 

Puławski Park Przemysłowy

Świdnik Regionalny Park  Przemysłowy

Dla rozwoju Miasta Lublin kluczowe znaczenie ma Lubel-

ski Park Naukowo Technologiczny. Niemniej jednak,

w opinii m.in. wybranych przedsiębiorców lubelskich,

działania Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego

nie są adekwatne do oczekiwań stawianych przed tym

podmiotem. Wskazywano między innymi na wysoki

udział podmiotów publicznych (np. jednostek naukowych

uczelni) w strukturze lokatorów Parku, co negatywnie od-

działuje na możliwość rozwoju w Parku większej liczby

start-upów / firm.

Więcej informacji na temat ulg

i przywilejów na:

http://www.tsse.pl/pl/4/,

http://www.europark.com.pl/pl/

dlaczego_sse_europark_mielec/atuty

/szybki_zwrot_inwestycji/,

http://www.sse.com.pl/c/ulgi_i_

preferencje

Ministerstwo Gospodarki, 

Koncepcja Rozwoju Specjalnych Stref

Ekonomicznych, Warszawa, 2009. 

41

42

r

r

r



 

55

Zgodnie z klasyfikacją 

Globalization and World Cities (GaWC)

Research Network

Wg rankingu Innovation Cities™

Top 100 Index, 2thinknow,

http://www.innovation-

cities.com/top-100-city-rankings-

for-the-innovation-economy/1130

Analiza międzynarodowych i polskich
przykładów stymulacji rozwoju regionalnego 

Celem niniejszej sekcji jest wskazanie, poprzez jakie dzia-

łania władze miast mogą stymulować rozwój lokalny oraz

regionalny. Poprzez analizę wybranych przykładów „do-

brych praktyk” wskazano możliwe sposoby aktywizacji

potencjału miasta, stymulacji jego rozwoju, a tym

samym poprawy atrakcyjności inwestycyjnej. 

Analizą „dobrych praktyk” objęto 5 miast, w tym 3

miasta Europy Zachodniej i 2 miasta z Polski: 

Berlin, Niemcy

Lyon, Francja

Birmingham, Wielka Brytania

Gdynia, Polska

Wrocław, Polska.

Opis każdego przykładu dobrych praktyk podsumowuje

sekcja „lessons-learned”, wskazująca na kluczowe czyn-

niki sukcesu danego miasta w pozyskiwaniu i obsłudze

inwestorów.

r

r

r

r

r

Miasto, Państwo: Berlin, Niemcy 

Dobra praktyka: Współpraca sektora prywatnego i publicznego w ramach spółki Berlin Partner GmbH, utwo-

rzonej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)   

Charakterystyka miasta

Berlin jest stolicą i siedzibą rządu i wielu instytucji publicznych Niemiec.

Berlin to trzecie pod względem wielkości (po Londynie i Paryżu) miasto Unii Europejskiej – 3,5 mln. mieszkańców.

Berlin położony jest we wschodniej części Niemiec, nad rzekami Sprewą i Hawelą.

Berlin uznawany jest za tzw. metropolię globalną43, jest znaczącym węzłem komunikacyjnym Niemiec i Europy,

ośrodkiem naukowym (m.in. Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität – TU Berlin, Hertie

School of Governance) oraz kulturalnym (m.in. Bodemuseum, Pergamonmuseum, Neues Museum, Alte Natio-

nalgalerie, Altes Museum, które jako zespół Wyspy Muzeów w Berlinie  - Museumsinsel wpisane zostały na listę

dziedzictwa kulturowego UNESCO).

Berlin jest siedzibą głównych niemieckich związków i organizacji biznesowych. Berlin jest również jednym z głów-

nych odbiorców FDI oraz preferowanych lokalizacji dla rozwijania działalności biznesowej (zgodnie z badaniami

Deloitte, 2/3 decydentów głównych korporacji międzynarodowych wskazało Berlin, jako jeden z przykładów miast

o ponadprzeciętnym wizerunku i doskonałej jakości nowej infrastruktury. 

W rankingu innowacyjności miast, Berlin zajął w 2010 r. miejsce 1144.   

r

r

r

r

r

r

Przykład „dobrej praktyki”

43

44
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Opis „dobrej praktyki”

Zadania w zakresie promocji biznesowej miasta, pozyskiwania inwestorów oraz wspierania przedsiębiorców / po-

mysłodawców w rozpoczęciu działalności biznesowej w Berlinie realizuje specjalnie do tego powołana spółka

Berlin Partner GmbH.

Berlin Partner GmbH ściśle współpracuje z Brandenburską Radą Rozwoju Gospodarczego (ZAB)45 w celu promo-

wania wzrostu gospodarczego miasta oraz całego regionu stolicy Niemiec. 

Berlin Partner GmbH funkcjonuje jako spółka powołana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),

której partnerami jest ponad 170 przedsiębiorstw (liczba ta stale wzrasta ) oraz ok. 30 instytucji, organizacji pub-

licznych i fundacji. 

Berlin Partner GmbH oprócz działań promocyjnych oferuje również konkretne formy wsparcie dla nowych inwes-

torów (zarówno start-upów, mikroprzedsiębiorstw, MSP jak i dużych przedsiębiorstw i korporacji międzynarodo-

wych), rozpoczynających działalność w Berlinie. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednego z 5

pakietów wsparcia oferowanego przez Berlin Partner GmbH:

Berlin Business Welcome Package – wsparcie przez pierwsze 3 miesiące działalności w Berlinie poprzez dostęp

do infrastruktury biurowej, w pełni wyposażony apartament dla przedsiębiorcy, karnet na komunikację miejską

oraz pakiet usług doradczych dot. rozpoczęcia działalności biznesowej w Berlinie (2 h doradztwa ogólnoprawnego,

2 h doradztwa podatkowego i z obszaru zarządzania biznesem, 2 h doradztwa w zakresie PR i komunikacji, po-

nadto dodatkowe konsultacje dot. ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej) . Koszt pakietu wynosi

2 400 Euro netto.

Berlin Business Financing Package – wsparcie w formie dotacji pokrywających do 35% środków zainwestowanych

w Berlinie, wsparcie w formie dostępu do rozbudowanych możliwości finansowania w formie m.in. kredytów kon-

sorcjalnych47, poręczeń i gwarancji państwa, wkładów do inwestycji kapitałowych. 

Berlin Business Locating Package – w ramach w/w pakietu firmom oferowane są dwie formy wsparcia:

dostęp do portalu o rynku nieruchomości, aktualizowanego w trybie ciągłym o informacje nt. dostępnych ofert

publicznych oraz prywatnych właścicieli nieruchomości w Berlinie i Brandenburgii. Portal pozwala dokonać wstęp-

nej selekcji nieruchomości na podstawie przedstawionych kryteriów i wymagań. Każda nieruchomość jest połą-

czona linkiem z tzw. Berlin Economic Atlas – portalem umożliwiającym pozyskanie szczegółowych danych dot.

danej lokalizacji w Berlinie (w tym m.in. rzeczywistych zdjęć, informacji o stanie infrastruktury, dostępnych połą-

czeniach transportowych).  

Indywidualne poszukiwanie optymalnej nieruchomości na zlecenie klienta, prezentacja wybranych propozycji w biurze

Berlin Partner GmbH oraz podczas bezpośrednich spotkań w właścicielami/zarządcami wybranych nieruchomości.

Berlin Business Recruiting Package – wsparcie inwestora w trakcie trwania projektu inwestycyjnego w poszuki-

waniu specjalistów, podnoszeniu kwalifikacji rekrutowanego personelu poprzez pakiety szkoleń, wsparcie w uzy-

skiwaniu pozwolenia na pobyt i pracę, konsultacje w zakresie lokalnego rynku pracy.

r

r

r

r

Zukunfts Agentur Brandenburg

- ZAB, www.zab-brandenburg.de

W 1994 r. w chwili rozpoczęcia

działalności przez Berlin Partners

Capital City Marketing, poprzednika

Berlin Partner GmbH, spółka liczyła 17

udziałowców. 

Kredyty udzielane przez grupę

banków (co najmniej dwa) jednemu

kredytobiorcy.
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Call Center Recruiting Package – wsparcie inwestora w kompleksowej realizacji procesu rekrutacji personelu we

współpracy z Federalną Agencją ds. Zatrudnienia (niem. Bundesagentur für Arbeit – BA). Wsparcie obejmuje:

bezpłatne umieszczenie ogłoszeń rekrutacyjnych w bazie ogłoszeń rekrutacyjnych JOBBÖRSE Agencji BA oraz na

powiązanych z nią portalach rekrutacyjnych; identyfikacja i pozyskiwanie kandydatów korzystających z baz danych

Agencji BA

Organizacja pierwszego kontaktu pomiędzy inwestorem, a potencjalnymi kandydatami do pracy

Wsparcie w procesie oceny kandydatów (weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, wywiady telefoniczne, asses-

sment center)

Zakończenie procesu rekrutacji (identyfikacja najlepszych kandydatów, dodatkowe czynności administracyjne

i prawne związane z zatrudnieniem nowych pracowników).

W/w pakiety wsparcia oferowanego przez Berlin Partner GmbH skierowane są do firm spoza Berlina, które planują

zainwestować w Berlinie po raz pierwszy lub chcą ponownie zainwestować w Berlinie, w szczególności w nastę-

pujących branżach wspieranych przez miasto: usługi, biologia/farmacja, ICT, media i rozrywka, przemysł, mobil-

ność (transport i logistyka), czyste technologie. 

Rezultaty

W okresie od roku 2001 do 2011 ponad 1220 przedsiębiorstw ulokowało działalność biznesową w Berlinie.

Od 2001 w Berlinie ulokowały się m.in.:

Przemysł, mobilność ( transport i logistyka), czyste technologie: MTU Aero Engines | Coca-Cola GmbH | Vattenfall

Europe Generation | Corning Cable Systems GmbH & Co. KG | TNT Logistics Deutschland GmbH | Mahle Nocken-

wellen GmbH | ASKANIA Uhren AG | Rollei GmbH | Inventux Technologies AG | Global Solar Energy Deutschland

GmbH | TAKATA-PETRI AG

Usługi: core connection GmbH & Co. KG | BASF Shared Services Europe GmbH | norisbank GmbH | Sitel GmbH |

Skandia Versicherungen | DMS GmbH | Grupo Intercom Berlin GmbH | PHORMS Berlin gGmbH | Miami Ad School

Europe GmbH | MICE AG | arvato services | Mercedes-Benz Bank

ICT, media i rozrywka: Anschutz Entertainment Group | Jamba | Universal Music Group | MTV Networks Germany

| Four Music Productions GmbH | BREAD & butter GmbH | SAP Deutschland AG & Co. KG | Hitachi Software Engi-

neering Europe AG | Axel Springer Verlag AG | Bild Redaktion (Axel Springer Verlag) | arvato AG | IMAX Corporation

| Sykes Enterprises

Biologia i farmacja: Scienion AG | Capsulution Pharma AG | Pfizer Pharma GmbH | LS Shire Deutschland | Wyeth48

Kluczowe czynniki sukcesu miasta  -„lessons learned”

Koordynacja działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestorów oraz wsparcie firm inwestują-

cych w mieście w rękach jednej spółki – utworzonej w formie partnerstwa publiczno prywatnego (PPP) podmiotów

publicznych i prywatnych.

Konkretne pakiety wsparcia oferowane przedsiębiorstwom lokującym działalność biznesową w mieście w obsza-

rach krytycznych z punktu widzenia inwestora (tj. 

wsparcie logistyczne, administracyjne i prawne podczas pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania w mieście; 

wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania;

wsparcie w zakresie poszukiwania właściwej lokalizacji / biura dla prowadzenia działalności biznesowej w mieście; 
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Źródło: Berlin Partner GmbH;

Berlin Business Location Center

48



wsparcie w zakresie pozyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zasobów ludzkich; 

kompleksowa realizacja procesu rekrutacyjnego nowych pracowników na zlecenie inwestora.

Zasada odpłatności – częściowej partycypacji finansowej inwestora w kosztach usług wsparcia (zasada ta umoż-

liwia samofinansowanie się spółki świadczącej usługi wsparcia dla inwestorów).

Dostępność atrakcyjnych pakietów wsparcia jedynie dla inwestorów z listy branż kluczowych dla rozwoju miasta.  
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