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STRONA 1

STRESZCZENIE
Średnie polskie ośrodki miejskie zmagają się obecnie z
kryzysem demograficznym, który wpływa również na
charakter ich rynków pracy.

Praca
analizuje
sześć
przykładowych,
około
stutysięcznych miast Polski, które znajdują się w
porównywalnym położeniu geograficznym na mapie
kraju. W ich przypadku można dostrzec dużo szybszy
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w
porównaniu do całej Polski, a także minimalnie
wolniejszy wzrost poziomu wynagrodzeń niż w
przypadku kraju.

Analiza wskazuje też na to, że posiadanie przez Opole
statusu miasta wojewódzkiego nie stawia go w
specjalnie lepszej sytuacji w porównaniu do innych
podobnej wielkości miast, biorąc pod uwagę
analizowane dane.

STRONA 2

WSTEP
Średnie miasta Polski w ostatnich latach borykają się z problemem
depopulacji. Według prognoz liczba mieszkańców miast
powiatowych grodzkich w latach 2015-2050 obniży się o około 25%,
1
a w przypadku miast niebędących stolicami województw sytuacja
może być jeszcze gorsza. Dotychczasowe badania wskazują na
relatywne
pogorszenie
się
poszczególnych
wskaźników
ekonomicznych opisujących gospodarki średnich miast w stosunku
do reszty kraju, takich jak chociażby udział w koncentracji siedzib
500 największych polskich spółek (11,6% w 1994 r. wobec 7,6% w
2
2014 r.) czy zmiana wysokości dochodów własnych miast per capita
(w latach 2004-2014 wzrost o 154% wobec wzrostu o 160% dla
wszystkich badanych gmin miejskich i miejsko-wiejskich).
3

Problem jest o tyle istotny, że z punktu widzenia Stowarzyszenia
KoLiber radykalne pogorszenie się sytuacji średnich miast i ich
szybkie wyludnianie na rzecz wielkich aglomeracji ma negatywny
wpływ na społeczne więzi oraz poczucie tożsamości.

Zerwanie kontaktu z rodziną, znajomymi, a także miejscem, w
którym spędziliśmy dzieciństwo jest zjawiskiem niepożądanym,
patrząc przynajmniej z pozycji konserwatysty. Wydaje się jednak, że
tego typu tendencje są obecnie czymś naturalnym – w zasadzie na
całym świecie średnie miasta ulegają osłabieniu w porównaniu do
aglomeracji. Często to w wielkich miastach obserwuje się wyższy
materialny poziom życia czy większe możliwości zawodowe. Z
drugiej jednak strony życie w metropoliach może mieć negatywne
przełożenie na psychikę ich mieszkańców, choćby z uwagi na
popularny syndrom „wyścigu szczurów” czy spędzanie wielu godzin
tygodniowo na dojazdach do pracy.

[1] ŚLESZYŃSKI P., 2018, POLSKA ŚREDNICH MIAST. ZAŁOŻENIA I KONCEPCJA DEGLOMERACJI W POLSCE, KLUB JAGIELLOŃSKI, S. 86
[2] IBIDEM, S. 72
[3] IBIDEM, S. 84
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W ramach niniejszej analizy chciałbym przeanalizować to, jak
wyglądają podstawowe wskaźniki związane z rynkiem pracy w
kilku średnich miastach Polski. Planuję pokrótce przedstawić ich
obecną sytuację społeczno-gospodarczą i pochylić się nad
zmianami przeciętnych wynagrodzeń, wielkością stóp bezrobocia i
odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych. Praca nie jest długim
artykułem naukowym, stąd ograniczę się do prostych obserwacji i
korelacji, które można w przyszłości poszerzyć o bardziej
pogłębione badania ekonometryczne.

UZASADNIENIE WYBORU MIAST
Dobranie miast do niniejszej analizy nie było zadaniem prostym,
lecz udało mi się zgromadzić sześć miejscowości o zbliżonej
populacji i podobnym położeniu geograficznym, które można
określić jako stosunkowo porównywalne. Liczba sześciu miast jest
optymalna pod względem czytelności prezentowanego materiału i
na potrzeby niniejszego tekstu w zupełności wystarczy, choć w
dłuższych analizach należałoby wziąć pod uwagę większą liczbę
ośrodków.
Analizowane
miasta
mają
podobną
sytuację
geograficzną – znajdują się w stosunkowej bliskości do co najmniej
dwóch miast wojewódzkich (w linii prostej 70-170 km), która jest
jednak na tyle duża, że ogranicza możliwości dyfuzji rozwoju z
metropolii na mniejsze ośrodki zakładanej w modelu polaryzacyjno4
dyfuzyjnym .

TABELA 1 LICZBA MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH MIAST DLA ROKU 1999 I 2019

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS

[4] GORZELAK G., SMĘTKOWSKI M., 2019, ROZWÓJ REGIONALNY, POLITYKA
REGIONALNA, FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU, S. 9
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Wybrane miasta charakteryzują się również porównywalną liczbą
ludności, na co wskazuje Tab. 1. Za rok bazowy przyjąłem rok 1999 z
uwagi na przeprowadzoną wówczas reformę administracyjną, która
pozbawiła cztery analizowane miasta funkcji stolicy województwa
(Kalisz, Koszalin, Konin i Włocławek). Ta zmiana mogła mieć
5
negatywne przełożenie na ich dalszy rozwój. Kolejne analizowane
miasto, czyli Opole, jest do dziś stolicą powiększonego w 1999 r.
województwa opolskiego, a Gorzów Wielkopolski siedzibą
wojewody lubuskiego i zespolonej administracji rządowej na
terenie województwa lubuskiego.

ZMIANY LUDNOŚCIOWE A RYNEK PRACY
Rozwój ludnościowy jest niezwykle istotny z punktu widzenia rynku
pracy. Spadek liczby ludności jest równoznaczny z mniejszą
podażą pracy, co przekłada się na gorsze dopasowanie
potencjalnych pracowników do ofert pracy, a ofert pracy do
potencjalnych pracowników. Negatywnie wpływa on także na
przepływ innowacji, który jest wolniejszy w porównaniu do
większych rynków. Sytuacja gospodarcza średnich miast jest zatem
zupełnie inna w porównaniu do dużych aglomeracji, które
6
charakteryzują się głębokimi rynkami pracy . Co istotne, za główny
ubytek ludnościowy średnich ośrodków odpowiedzialna jest
emigracja do wielkich miast osób najbardziej zdolnych, które
7
mogłyby stać się przyszłą miejską elitą. Szczególnie dotyczy to osób
wyjeżdżających na studia, a następnie pozostających w dużych
miastach akademickich. Ten ubytek w kapitale ludzkim jest
szczególnie trudny do zastąpienia i ważniejsze od strat ilościowych
są w tym przypadku straty jakościowe.

Za główny ubytek ludnościowy średnich ośrodków odpowiedzialna
jest emigracja do wielkich miast osób najbardziej zdolnych.

[5] ŚLESZYŃSKI P., POLSKA…, S. 59
[6] TRZECIAKOWSKI R., 2019, DEGLOMERACJA – KOSZTOWNA REDYSTRYBUCJA PRESTIŻU,
FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU, S. 2
[7] ŚLESZYŃSKI P., 2016, DELIMITACJA MIAST ŚREDNICH TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO –
GOSPODARCZE, INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN, S. 2
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RYS. 1. INDEKS JEDNOPODSTAWOWY (1999=100) LICZBY OSÓB W WIEKU
PRODUKCYJNYM W WYBRANYCH MIASTACH I W KRAJU

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS

Rys. 1. ilustruje, jak na przestrzeni lat zmieniała się liczba osób w
wieku produkcyjnym (dla mężczyzn 15-64 lata, dla kobiet 15-59 lat)
w badanych miastach. Na jego podstawie widać znaczną zapaść
demograficzną, która dotknęła średnie ośrodki. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że w obserwowanym okresie ludność Polski w wieku
produkcyjnym spadła zaledwie o ok. 3 p.p., a dla badanych średnich
miast jest to od ok. 13 p.p. (Gorzów Wlkp.) do nawet ok. 22 p.p.
(Konin). Należy zaznaczyć, że dla dwóch miast wyniki mogłyby być
jeszcze gorsze, gdyż silne wzrosty ludności Koszalina z 2010 r. i
8
Opola z 2017 r. wiążą się z rozszerzeniem granic obu miast . Opole
do 2016 r. znajdowało się na praktycznie takim samym trendzie
spadkowym, co najgorzej wypadający w tym zestawieniu Konin.
Może to być pewne zachwianie teorii, że kryzys średnich miast
wynika głównie z przyczyny utraty przez nie statusu stolic
województw w 1999 r., ponieważ Opole stolicą województwa wciąż
jest, lecz wyludnia się w podobnym tempie do innych średnich
miast.

[8] DRAGUŁA S., RADA MINISTRÓW ZATWIERDZIŁA POSZERZENIE GRANIC OPOLA, NOWA TRYBUNA OPOLSKA, HTTPS://NTO.PL/RADAMINISTROW-ZATWIERDZILA-POSZERZENIE-GRANIC-OPOLA/AR/10424562 (DOSTĘP 07.12.2020); SUTRYK M., OD DZISIAJ KOSZALIN JEST
WIĘKSZY O JAMNO I ŁABUSZ, GŁOS KOSZALIŃSKI, HTTPS://GK24.PL/OD-DZISIAJ-KOSZALIN-JEST-WIEKSZY-O-JAMNO-I-LABUSZ/AR/4373445
(DOSTĘP 07.12.2020)
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WYNAGRODZENIA I BEZROBOCIE W ŚREDNICH
OŚRODKACH
W analizie rynków pracy średnich miast nie wolno pominąć
wysokości wynagrodzeń. W przypadku wszystkich analizowanych
miast wzrost przeciętnych nominalnych wynagrodzeń od 2002
roku (najwcześniejsze dane dostępne w GUS) jest bardzo podobny
– jedynym odstępstwem jest rynek pracy w Koninie, na którym
pracodawcy zwiększają przeciętne wynagrodzenie sporo wolniej,
porównując to z innymi analizowanymi miastami. Co istotne, na
Rys. 2. widać także nieduże rozwojowe opóźnienie średnich
ośrodków w porównaniu do reszty kraju – średnia płaca w Polsce
rośnie trochę szybciej niż w każdym z omawianych miast. Dla Polski
wzrost pomiędzy 2002 a 2019 rokiem wyniósł ok. 131%, dla
najlepszego w zestawieniu Opola ok. 126%, Gorzowa, Koszalina i
Włocławka ok. 122-124%, dla Kalisza ok. 118%, a dla Konina jedynie ok.
92%.

RYS. 2. INDEKS JEDNOPODSTAWOWY (2002=100) PRZECIĘTNYCH
NOMINALNYCH WYNAGRODZEŃ W WYBRANYCH MIASTACH I W KRAJU

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS
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Omawiając rynki pracy koniecznym jest również spojrzenie na stopę
bezrobocia. Zdecydowałem, aby pokazać stosunek stopy bezrobocia
w danym mieście do stopy bezrobocia w całym kraju i
zademonstrować różnice w rozwoju liczby miejsc pracy w
porównaniu do całej Polski na przestrzeni lat. Jeśliby spojrzeć
wyłącznie na realny poziom bezrobocia to dla każdego z miast
widoczny byłby trend spadkowy, lecz nie mówiłoby to nam nic o tym,
jak wygląda rozwój średnich miast w porównaniu do reszty Polski.
Dzięki Rys. 3 możliwe jest m.in. zauważenie (Rys. 3.), że od 2004 roku
sytuacja znacznie pogorszyła się przede wszystkim we Włocławku
(stosunek stopy bezrobocia w mieście względem krajowej stopy
bezrobocia zwiększył się w badanym okresie o ok. 56%), a także, w
mniejszym stopniu, w Koninie. Co ciekawe, Włocławek w 2004 r. był
w podobnym punkcie co Koszalin, który istotnie poprawił swoją
pozycję. Największy sukces w materii redukowania bezrobocia
odniósł jednak Gorzów Wielkopolski, który w 2004 posiadał
bezrobocie na poziomie 0,94 średniej krajowej, a w 2019 roku było to
już tylko 0,44.

RYS. 3. STOSUNEK STOPY BEZROBOCIA W WYBRANYCH MIASTACH DO STOPY
BEZROBOCIA W KRAJU

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS
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RYS. 4. ODSETEK BEZROBOTNYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY POWYŻEJ ROKU W
STOSUNKU DO OGÓŁU BEZROBOTNYCH DLA WYBRANYCH MIAST I POLSKI

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS

Interesujące jest też spojrzenie na odsetek bezrobotnych będących
na bezrobociu od co najmniej roku w stosunku do ogółu
bezrobotnych w danym mieście. Rys. 4. świetnie pokazuje, że w
2003 roku każde z omawianych miast posiadało prawie ten sam
odsetek długotrwale bezrobotnych, który oscylował w granicach
45-50% wszystkich bezrobotnych. Do 2019 r. jednak wiele się
zmieniło i wszystkie ośrodki, oprócz Włocławka, zmniejszyły te
proporcje, choć każdy z nich w innym zakresie. Ten rezultat jest
zgodny z wnioskami z badania bezrobotnych z amerykańskiego
New Jersey, które zauważało, że po roku poszukiwań pracy płacowe
9
oczekiwania bezrobotnych spadają o 2,5-7% . Zatem w sytuacji,
kiedy z roku na rok przeciętne wynagrodzenie w gospodarce rosło,
a
oczekiwania
płacowe
długotrwale
bezrobotnych
prawdopodobnie spadały, obniżenie się odsetka osób długotrwale
bezrobotnych było naturalną konsekwencją zgodną z badaniami
empirycznymi na ten temat.

[9] KRUEGER, A. B., & MUELLER, A. I. (2016). A CONTRIBUTION TO THE
EMPIRICS OF RESERVATION WAGES. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL:
ECONOMIC POLICY, 8(1), 142-79
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W ramach analizy zauważyłem również jednoznacznie negatywną
korelację
między
zmianą
przeciętnego
nominalnego
wynagrodzenia a zmianą stopy bezrobocia, co ilustruje Tab. 2.
Wartości dla wszystkich miast są podobne w porównaniu do
wartości dla całego kraju, choć ponownie negatywnie wyróżnia się
5
Włocławek, który ma nieco słabszą korelację. Jest to dowodem
na
to, że włocławscy bezrobotni są bardziej „wybredni” i nie zadowalają
się w aż takim stopniu podwyżkami wynagrodzeń, które w
mniejszym stopniu motywują ich do podjęcia pracy w porównaniu
do bezrobotnych mieszkańców innych średnich ośrodków.

TABELA 2. WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI POMIĘDZY ZMIANĄ PRZECIĘTNEGO NOMINALNEGO
WYNAGRODZENIA A ZMIANĄ STOPY BEZROBOCIA DLA WYBRANYCH MIAST I CAŁEGO
KRAJU

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS

WNIOSKI
Niniejsza analiza rynków pracy w kilku średnich miastach Polski
bynajmniej nie wyczerpuje całego tematu. W swoim referacie
oparłem się na danych GUS-u, które nie są szczególnie bogate,
natomiast jestem przekonany, że mimo tego udało się zauważyć
kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim widoczne jest „skurczenie
się” rynków pracy w średnich polskich miastach w wyniku ich
wyludniania się – „sztuczki” związane z poszerzeniem granic miasta
nie zmienią tego stanu rzeczy, ponieważ nie wpływają one na
wielkość obszaru funkcjonalnego poszczególnych ośrodków. Co
więcej,
udało
się
zauważyć,
że
przeciętne
nominalne
wynagrodzenie w badanych około stutysięcznych miejscowościach
rośnie minimalnie wolniej od wynagrodzenia w kraju, a szczególnie
odstaje tutaj najmniejsze badane miasto, czyli Konin.
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wynagrodzenie w badanych około stutysięcznych miejscowościach
rośnie minimalnie wolniej od wynagrodzenia w kraju, a szczególnie
odstaje tutaj najmniejsze badane miasto, czyli Konin.
W przypadku bezrobocia wyniki są niejednoznaczne, choć można
5
dostrzec, że odsetek długotrwale bezrobotnych w stosunku
do
ogółu bezrobotnych jest niższy dla badanych średnich miast niż dla
Polski – wyjątkiem jest Włocławek. Ciekawe są też dane dla
jedynego (w pełni) miasta wojewódzkiego w całym zestawieniu,
czyli Opola, które mimo posiadania funkcji stolicy województwa nie
wyróżnia się in plus względem innych badanych podobnej
wielkości i mających podobne położenie geograficzne miast.
Reasumując, niniejsza analiza, choć krótka, dotyka ważnych
społeczno-gospodarczych kwestii i uważam, że konieczne jest
dalsze badanie rynków pracy w średnich miastach kraju, aby
następnie móc spróbować znaleźć rozwiązania trapiących je
problemów.
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