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DOCHODOWOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI W POLSCE 

W UKŁADACH LOKALNYCH 

 

Wprowadzenie 

 Podstawowym wskaźnikiem stosowanym w porównaniach międzyregionalnych do 

określania dochodowości oraz efektywności gospodarki jest wskaźnik PKB. Jego znaczenie 

jako najbardziej użytecznego wskaźnika kondycji gospodarki zostało oficjalnie potwierdzone 

w regulacjach dotyczących Funduszy Strukturalnych oraz w Traktacie o Polityce Konkurencji 

Wspólnoty Europejskiej (M. Barnier, 2001). Wskaźnik ten w Polsce nie jest jednak liczony 

dla poziomu lokalnego. Najniższą jednostkę podziału terytorialnego, dla której prowadzona 

jest statystyka PKB, jest NTS 3 (podregion) (E. Jakubowicz, A. Raczyk, 2002). 

 Podstawowym celem opracowania jest określenie potencjalnego zestawu wskaźników 

służących do określania dochodowości i efektywności gospodarki w układach lokalnych oraz 

wstępna analiza poziomu zróżnicowań przestrzennych tej dochodowości w Polsce na 

poziomie gmin. Mając na względzie obiektywizm uzyskanych wyników analizy, 

umożliwiający kontynuację badań na obszarze całego kraju oraz praktyczne ich zastosowanie 

w kształtowaniu polityki regionalnej, w pracy pominięto dane jakościowe oraz dane 

o charakterze incydentalnym. Uwzględniono natomiast materiał empiryczny zbierany 

i udostępniany przez statystykę publiczną w oparciu o przyjmowany corocznie Program 

badań statystyki publicznej (por. Program badań…, 2004).  

 

Wskaźniki dochodowości i efektywności w układach lokalnych 



 Dokonując przeglądu danych statystycznych dostępnych dla poziomu lokalnego 

należy podkreślić zdecydowaną przewagę źródeł z zakresu demografii, infrastruktury oraz 

gospodarki mieszkaniowej oraz bardzo ograniczone dane dotyczące sfery gospodarki. Wydaje 

się, że do określenia poziomu dochodowości i efektywności działalności podmiotów 

gospodarczych można zastosować wskaźnik dochodów gmin z tytułu udziału w podatkach od 

osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), stanowiących dochód budżetu państwa1 

(tab. 1.). Łącznie stanowią one największą pozycję obciążeń ponoszonych przez podmioty 

gospodarcze oraz osoby fizyczne na rzecz sektora publicznego (T. Kaczor, W. Misiąg, A. 

Niedzielski, 2001). Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości pozyskania danych 

niewątpliwie znacznie lepszym odzwierciedleniem kondycji gospodarki poszczególnych 

obszarów byłaby wielkość wpływów z podatku VAT, jednakże takie statystyki w układach 

przestrzennych nie są zbierane. Pozostałe źródła mają natomiast z reguły charakter 

fragmentaryczny (np. podatek akcyzowy, cło) i nie mogą być stosowane do ogólnej 

charakterystyki poziomu dochodowości gospodarki. Z reguły brak jest ponadto w ogóle 

możliwości ich pozyskania dla poziomu lokalnego. Pełny przegląd podatków i opłat 

ponoszonych przez pracodawców i pracobiorców na rzecz sektora publicznego, stanowiących 

potencjalne źródło danych do badań aktywności gospodarczej, zawarto w tabeli 1. 

 

Tab. 1. Dochody sektora publicznego pochodzące od przedsiębiorstw 

RODZAJE PODATKÓW I OPŁAT 

Obciążenia pracodawców i właścicieli przedsiębiorstw Obciążenia pracowników związane 
z wynagrodzeniami 

Opodatkowanie dochodów 
− Podatek dochodowy od osób prawnych 
− Podatek dochodowy od osób fizycznych A 
− Karta podatkowa 
− Podatek od przychodu ewidencjonowanego 

− Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Inne podatki 
− Podatek od towarów i usług 
− Podatek akcyzowy 
− Podatek od nieruchomości 
− Podatek od środków transportowych 

 

Obciążenia niepodatkowe związane z wynagrodzeniami 

− Składka na ubezpieczenia społeczne B  
− Składka na Fundusz Pracy 

− Składka na ubezpieczenia społeczne C  
− Składka na powszechne ubezpieczenie 

zdrowotne 
Inne obciążenia niepodatkowe 

− Cło 
− Obligatoryjne wpłaty do budżetu z zysku 
− Inne obciążenia D  

 

                                                 
1 ze względu na długość sformułowania w dalszych rozważaniach stosowane będą odpowiednio określenia: 
dochody od osób fizycznych (PIT) oraz dochody od osób prawnych (CIT) 



(A) podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanie dochodów osobistych właścicieli 
przedsiębiorstw  

(B) w części pokrywanej przez pracodawcę 
(C) w części pokrywanej przez pracownika, bez składki na rzecz otwartych funduszy emerytalnych 
(D) obejmuje m.in. pozostałe podatki i opłaty lokalne, składki i inne opłaty na rzecz pozostałych funduszy celowych, 

niepodatkowe obciążenia zysku 
 

Źródło: Kaczor T., Misiąg W., Niedzielski A., 2001 

 

 W prowadzonych badaniach dochodowości gospodarki należy mieć pełną świadomość 

ograniczeń płynących ze stosowania zaproponowanych wskaźników. Dochód podmiotów 

prawnych jest równy kwocie stanowiącej podstawę opodatkowania przedsiębiorstw, na którą 

składają się: przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz przysługujące podmiotowi 

odliczenia, jak np. darowizny, ulgi inwestycyjne, itd. Suma tak ujętych dochodów stanowi 

przybliżenie strumienia finansowego, jaki w danym roku pozostaje do dyspozycji 

przedsiębiorstw. Jest więc jednym ze wskaźników chłonności rynku regionalnego i popytu 

inwestycyjnego, który – podobnie jak podatki – jest proporcjonalny do dochodu 

(E. Wojnicka, 2000). Wskaźnik podatku od osób prawnych przeliczony na 1 mieszkańca 

pozwala dokonywać pomiaru wielkości wypracowanych zysków z pominięciem transferów 

skierowanych do i na zewnątrz. 

 W przypadku podatków od osób prawnych obowiązujące przepisy w latach 1995 – 

2004 ustanowiły wielkość wpływów do budżetów gmin na poziomie 5 % ogólnych wpływów 

z tytułu tych podatków do budżetu państwa. Zawarły również zapis, iż jeżeli dana osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione 

organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie gminy innej, niż gmina właściwa dla 

siedziby podatnika, wówczas jej wpływy dzielone są proporcjonalnie do liczby zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę. Powoduje to, że wielkość tego podatku w znacznym stopniu 

uwzględnia rzeczywiste miejsce wypracowywanych zysków, ponieważ w wypadku 

przedsiębiorstw wielozakładowych zostaje on rozszacowany na wszystkie jednostki lokalne, a 

nie jest przypisywany tylko „centrali”. 

 Zasadniczą wadą tego wskaźnika jest natomiast fakt, iż wysoki poziom podatków 

może być kreowany tylko przez jeden duży podmiot gospodarczy, co nie zawsze odpowiada 

rzeczywistej kondycji gospodarczej obszaru (pozostałych firm). Dobrym przykładem jest w 

tym wypadku elektrownia w Turoszowie rzutująca na wyniki gminy Bogatynia oraz całego 

powiatu zgorzeleckiego. Podobna sytuacja ma miejsce na obszarze Legnicko Głogowskiego 

Okręgu Miedziowego. Istotnym problemem w wypadku analizy tego podatku jest również 



powszechne dążenie podmiotów gospodarczych do unikania jego płacenia np. poprzez 

ucieczkę w koszty, „elastyczną” księgowość, itd. 

 Należy mieć przy tym na uwadze, iż wielkość dochodów nie zawsze jest efektem 

wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów, w tym przede 

wszystkim racjonalności i efektywności ich struktur. Może być wynikiem np. bezpośrednich 

lub ukrytych transferów finansowych z budżetu państwa, określonej polityki podatkowej 

preferującej poszczególne sektory gospodarcze, czy grupy społeczne, itd. Obserwowany w 

badaniach poziom dochodów cechuje się ponadto znacznymi fluktuacjami wynikającymi np. 

z nowelizacji przepisów podatkowych, zmian kondycji finansowej przedsiębiorstw, itd. W 

zasadzie uniemożliwia to jego analizę dynamiczną. Pewną niedogodnością jest również 

możliwość pojawienia się wartości ujemnych tego podatku w sytuacji dokonywania np. 

zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego (sytuacja taka jest dość często obserwowana w 

praktyce badań na poziomie gmin).  

  W celu wyeliminowania tych zagrożeń konieczne wydaje się więc badanie wskaźnika 

w dłuższym horyzoncie czasowym oraz przyjęcie założenia, iż nieracjonalne i nieefektywne 

struktury nie będą w stanie w długim okresie generować zysków (E. Jakubowicz, A. Raczyk, 

2002). Mając na względzie powyższe zastrzeżenia do analizy dochodowości przedsiębiorstw 

przyjęto wskaźnik wielkości dochodów od osób prawnych przypadających na mieszkańca w 

relacji do średniej krajowej, liczony jako średnia z okresu trzech kolejnych lat.  

 Wskaźnik podatku od osób fizycznych przeliczony na 1 mieszkańca w nieco 

mniejszym stopniu związany jest z rzeczywistym miejscem wypracowanych dochodów. 

Uwzględnia bowiem szereg transferów z budżetu państwa (np. emerytury, renty) oraz jest 

zaburzany np. dojazdami do pracy - szczególnie jest to widoczne w otoczeniu największych 

aglomeracji kraju. Ze względu na znacznie niższy stopień koncentracji oraz nieznaczne 

fluktuacje dochodów daje jednak w rezultacie bardziej obiektywne wyniki. Uwzględnia przy 

tym aktywność gospodarczą ludności, np. osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Pozwala również określić poziom zamożności społeczności lokalnych oraz, 

łącznie z dochodami osób prawnych, wielkość potencjalnego popytu lokalnego.  

 Pomimo dużych możliwości interpretacyjnych stosowanie wskaźnika PIT w praktyce 

badawczej napotyka na szereg trudności. Wynikają one ze zmienności przepisów 

regulujących dochody gmin oraz transfery środków pochodzących z budżetu państwa na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego. Należy bowiem pamiętać, że publikowane dane 

dotyczące wielkości podatków od osób fizycznych oraz prawnych stanowią tylko część tych 

podatków przekazywaną z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość 



tego udziału oraz sposób jego alokacji określone zostały zmieniającymi się wielokrotnie 

ustawami o finansowaniu gmin2. Przede wszystkim praktycznie corocznym zmianom 

podlegał udział gmin w wielkości podatku od osób fizycznych i wynosił odpowiednio: w 

latach 1993 – 1996 15%, 1997 - 16%, 1998 – 17% oraz 1999 i 2000 - 27,6% (w wypadku 

gmin górniczych 32,6%) dochodów budżetu państwa. Ponadto do roku 1995 alokacja 

środków pochodzących z wpływów z tego podatku na poziomie gmin dokonywana była na 

podstawie dochodów całego województwa i dzielona proporcjonalnie do liczby ludności. W 

efekcie wskaźnik ten dla okresu 1993 – 1995 jest całkowicie nieprzydatny. W latach 1996 – 

1999 alokację środków z tytułu tego podatku ustalano w oparciu o tzw. współczynnik 

skorygowany. Obliczano go na podstawie liczby ludności, skorygowanej wielkością 

rzeczywistych wpływów podatkowych na obszarze danej gminy. Wielkość tej korekcji 

wynosiła w 1996 r. - 0,1, w 1997r. - 0,3, w 1998 r. – 0,5, oraz w 1999 r. – 0,75 rzeczywistej 

kwoty wpływów. Dopiero od roku 2000 wartości dochodów od osób fizycznych wykazane w 

dochodach gmin w pełni obrazują realne wpływy podatkowe. Natomiast stosowanie 

wskaźników obliczonych na podstawie danych dla lat 1996 – 1998, bez uwzględnienia ich 

„zafałszowania”, wydaje się wysoce problematyczne, jakkolwiek jest stosunkowo często 

spotykane w literaturze3. Wynika to z faktu, iż podział części środków dokonywany według 

liczby ludności następował według średniej wojewódzkiej. Był więc zmienny w skali kraju. 

Powodowało to względne zawyżanie wartości dla gmin położonych na obszarach 

województw o dużych wpływach podatkowych oraz jej zaniżanie na obszarach o niskiej 

wartości średniej.  

 Bardzo istotnym problemem jest również fakt, iż podatek ten nie ma charakteru 

powszechnego, ponieważ nie dotyczy rolników indywidualnych. Ogranicza to w pewnym 

stopniu jego przydatność do analizy obszarów wiejskich. 

 W pracy, w celu wyeliminowania wspomnianych niedogodności, przyjęto wskaźnik 

PIT w przeliczeniu na mieszkańca w relacji do średniej krajowej. Umożliwiło to jego analizę 

dynamiczną oraz minimalizowało efekt zmian stawek podatku dochodowego oraz zmian 

udziału gmin w dochodach budżetu państwa w poszczególnych latach. 

                                                 
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich funkcjonowania w latach 1991 – 1993 oraz 
o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1991r. nr 89, poz. 518 z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 
grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. z 1993r. nr 129, poz. 600 z późn. zm.), Ustawa z 26 listopada 1998 
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. z 1998r. nr 150, poz. 983 z 
późn. zm.),  
 
3 z reguły w postaci wskaźnika dochodów własnych gmin, w obrębie którego dochody z podatków od 
osób fizycznych stanowią przeciętne ponad 30 %  
 



 

Analiza empiryczna  

 Wielkość podatków od osób prawnych obserwowana w gminach Polski była 

wypadkową dwóch zasadniczych czynników: liczby i wielkości podmiotów gospodarczych 

oraz ich kondycji ekonomicznej. Z tego względu w obrębie gmin można wyróżnić 

następujące typy jednostek: 

1. zdominowane przez jeden lub kilka dużych podmiotów gospodarczych,  

2. wykazujące brak dominacji (rozproszony charakter działalności gospodarczej),  

3. stanowiące typ pośredni. 

 Cechą charakterystyczną typu pierwszego były znaczne fluktuacje wskaźnika podatku 

od osób prawnych, odzwierciedlające kondycję ekonomiczną dominującego przedsiębiorstwa 

(notabene wielkość tych fluktuacji stanowiła bardzo istotną przesłankę do określenia stopnia 

zdominowania gospodarki lokalnej przez takie przedsiębiorstwo). Generowany dochód z 

reguły w niewielkim tylko stopniu przyczyniał się do wzrostu popytu lokalnego, ponieważ z 

reguły był zaspokajany na rynku zewnętrznym. Poziom powiązań z gospodarką lokalną z 

reguły uzależniony był od rodzaju działalności danego podmiotu oraz czasu jego 

funkcjonowania – nowe przedsiębiorstwa często powiązań takich w ogóle nie wykazywały. 

W wyniku tego wpływ takich jednostek na procesy wzrostu o charakterze kumulatywnym 

(por. A. Raczyk, 2004) w obszarze gminy był stosunkowo nieznaczny i ograniczał się do 

czynnika dochodów gospodarstw domowych i samorządów lokalnych. Układy przestrzenne 

zdominowane przez pojedyncze przedsiębiorstwa cechowały się bardzo dużą podatnością na 

sytuacje kryzysowe, np. związane z pogorszeniem ich kondycji ekonomicznej albo zmianą 

miejsca lokalizacji ich działalności. W warunkach postępującej globalizacji gospodarki oraz 

skracania cyklu życiowego wytwarzanych produktów zagrożenie to będzie się jeszcze nasilać. 

Należy jednak pamiętać, iż duże przedsięwzięcia gospodarcze w dłuższej perspektywie mogą 

stać się źródłem silnych impulsów rozwojowych. Wymaga to jednak poprawy poziomu 

rozwoju pozostałych czynników wzrostu kumulatywnego (kapitał ludzki, kapitał społeczny, 

infrastruktura). W obszarze Polski układy lokalne wykazujące największe zdominowanie 

mierzone wartością współczynnika zmienności dochodów związane były z głównie z 

przemysłem (Kleszczów, Bogatynia, Polkowice, Puchaczów, Słupno, Stare Babice, Lubin).  

 Drugi wyróżniony typ cechował się znaczną liczbą funkcjonujących przedsiębiorstw, 

co zmniejszało zagrożenie dla lokalnych układów gospodarczych. Przyczyniało się również 

do wzrostu popytu lokalnego oraz aktywizacji mieszkańców. Oddziaływanie tych 

pozytywnych zjawisk zależało jednak w znacznej mierze od istniejącej struktury 



wielkościowej oraz sektorowej istniejących podmiotów oraz wykształconej sieci powiązań. 

Dominacja bardzo małych jednostek, funkcjonujących na bazie nietrwałych impulsów 

zewnętrznych (np. handel przygraniczny) w jednym, określonym typie działalności 

(np. punkty handlowe na bazarach) stwarzała poważne niebezpieczeństwo znacznych wahań 

koniunkturalnych oraz znacznego ograniczenia aktywności gospodarczej w sytuacji zaniku 

tych impulsów. Najmniej korzystna sytuacja panowała na obszarach o małej liczbie 

podmiotów gospodarczych oraz bardzo niewielkiej skali ich działalności, dominujących w 

przestrzeni kraju. 

 Do najbardziej typowych jednostek drugiej grupy zaliczyć można największe miasta 

kraju, np. Warszawę, Wrocław, Poznań. W całym analizowanym okresie charakteryzowały 

się one znacznymi, a przy tym niemal pozbawionymi przypadkowych fluktuacji wartościami 

dochodów.  

 Trzeci z wyróżnionych typów charakteryzował się mieszaną strukturą wielkościową 

funkcjonujących podmiotów gospodarczych. Należy przy tym podkreślić, iż granice 

pomiędzy przedstawionymi grupami jednostek były płynne, a poszczególnej gminy mogły 

zmieniać przynależność do określonego typu w okresie badania, np. w wyniku upadku 

dominującego przedsiębiorstwa, lub lokalizacji nowego.  

 W początkowym okresie badania wysokie wartości wskaźnika podatku od osób 

prawnych obserwowane były przede wszystkim w jednostkach o charakterze przemysłowym 

oraz w obrębie dużych aglomeracji miejskich (ryc. 1). Dotyczyło to praktycznie całego 

obszaru kraju. Zmiany obserwowane w latach 1995 – 2004 wskazują jednak, iż coraz większą 

rolę w kształtowaniu się wielkości dochodów odgrywały nowo powstające podmioty 

gospodarcze, również sektora usługowego. Świadczy o tym dynamiczny, relatywny wzrost 

wartości wskaźnika w gminach turystycznych i uzdrowiskowych (Duszniki Zdrój, Świeradów 

Zdrój, Stronie Śląskie, Szczawno Zdrój) oraz w rejonie przejść granicznych (Zgorzelec, 

Międzylesie, Kudowa Zdrój). Wskazują one, iż dynamiczny rozwój przedsiębiorczości 

sprzyja generowaniu znacznych dochodów lokalnej gospodarki, nawet w warunkach upadku 

dotychczas funkcjonujących podmiotów. Bardzo dużą rolę w kreowaniu dochodów 

odgrywały nowe, duże przedsięwzięcia inwestorów krajowych oraz zagranicznych 

(Kobierzyce, Tarnowo Podgórne, Polkowice). Niepokojące było natomiast utrzymywanie się 

niskiego poziomu dochodowości w obszarach wiejskich wschodniej części kraju oraz w 

rejonach zdominowanych przez schyłkowe gałęzie przemysłu (np. Sudety). Biorąc pod uwagę 

wartość zainwestowanego tam majątku trwałego oraz wysoki stopień jego zużycia moralnego 



i fizycznego, utrudniało to procesy jego modernizacji lub wręcz powodowało jego całkowite 

wyłączenie z procesów gospodarowania.  
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Ryc. 1. Podatki od osób prawnych (CIT) na 1 mieszkańca w relacji do średniej krajowej w okresie 

1995-1997 (A) oraz 2002-2004 (B) – wartość średnia z trzech kolejnych lat (Polska = 100) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR, GUS 

 

 Poziom podatków od osób prawnych w układzie przestrzennym cechował się skrajnie 

dużym poziomem zróżnicowań, nawet w odniesieniu do wskaźników sfery gospodarczej, 

cechujących się z reguły wysokim poziomem asymetrii. Cechą charakterystyczną rozkładu 



przestrzennego był niemal punktowy charakter występowania zjawiska: tylko w zaledwie 

niespełna 200 gminach odnotowano wartości większe od średniej krajowej. W latach 1995-

2004 obserwować można było tendencję do powolnego zmniejszania się relatywnych 

zróżnicowań przestrzennych. Skalę zróżnicowań pokazuje jednak fakt, iż nadal w około 

połowie gmin wartość wskaźnika była mniejsza od 10 % średniej krajowej. Wskazuje to, iż 

aktywizacja tych obszarów w warunkach bardzo silnej konkurencji o inwestorów 

zewnętrznych musi się dokonać poprzez inne czynniki determinujące wzrost gospodarczy, jak 

np. migracje (dojazdy do pracy i transfery zysków z tym związane), powstawanie i rozwój 

lokalnych podmiotów gospodarczych, kształtowanie kapitału ludzkiego i społecznego, 

politykę regionalną, itd. Kluczowe znaczenie odgrywać będą więc w tym wypadku czynniki 

natury endogenicznej. 

 Wskaźnik podatku od osób fizycznych charakteryzował się mniejszym poziomem 

dysproporcji (ryc. 2). Główne cechy rozkładu przestrzennego nawiązywały przy tym do 

wskaźnika CIT. Największą wartość wskaźnika obserwować można w obszarach aglomeracji 

i ich otoczenia oraz generalnie w gminach zachodniej części kraju. Krótki okres badania nie 

pozwala jednoznacznie określić charakteru zmian przestrzennych, należy jednak zauważyć 

zarysowującą się tendencję do wzrostu dysproporcji. Kontynuacja tego trendu w przyszłości 

wiązać się może z narastaniem napięć społecznych. Może również spowodować zwiększenie 

ruchów migracyjnych o charakterze zarobkowym. 
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Ryc. 2. Podatki od osób fizycznych (PIT) na 1 mieszkańca w relacji do średniej krajowej  

w latach 2000-2004 – wartość średnia z trzech kolejnych lat (Polska = 100) 



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDR, GUS 
 

 Badanie współzależności między wskaźnikiem PIT oraz CIT wykazało, iż pomiędzy 

oboma wskaźnikami istnieje istotny statystycznie związek, jakkolwiek nie jest on silny 

(współczynnik korelacji - 0,41). Należy przy tym podkreślić, iż zarówno w subpopulacji 

jednostek o najwyższym poziomie dochodowości mieszkańców (PIT), jak i dochodowości 

podmiotów gospodarczych (CIT) nie wystąpił on praktycznie wcale. Czołowe miejsca pod 

względem dochodów od osób fizycznych uzyskały gminy o typowo podmiejskim charakterze 

(np. Podkowa Leśna, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Izabelin, Nadarzyn), a zasadniczym 

czynnikiem kształtującym te dochody były dojazdy do pracy, a nie gospodarka lokalna. 

Natomiast najwyższe wpływy z podatku od osób prawnych uzyskały układy lokalne, na 

terenie których funkcjonował jeden bądź kilka dużych zakładów przemysłowych (np. 

Kleszczów, Puchaczów, Tarnowo Podgórne, Słupno, Bogatynia, Polkowice, Mielnik, Stare 

Babice, Małogoszcz, Świecie, Lubin). Brak prostego przełożenia pomiędzy oboma typami 

dochodów powinien być przy tym przedmiotem szczególnego zainteresowania władz 

lokalnych, przede wszystkim z punktu widzenia możliwości aktywizacji gospodarki lokalnej. 

Wymaga to realizacji odpowiedniej polityki regionalnej, sprzyjającej przełamywaniu barier 

rozwojowych uniemożliwiających uruchomienie procesów wzrostu o charakterze 

kumulatywnym. Wiąże się również z koniecznością prowadzenia dalszych, szczegółowych 

badań wyjaśniających mechanizmy tych powiązań. 

 

Wnioski 

 Zachodzące procesy ciągłej weryfikacji racjonalności i efektywności istniejących 

struktur gospodarczych przez procesy rynkowe powodowały powolną zmianę przestrzeni 

ekonomicznej kraju.  

Cechą charakterystyczną poziomu dochodowości w skali całego kraju była bardzo 

duża skala zróżnicowań przestrzennych oraz wyraźna dominacja obszarów o niskiej 

dochodowości i efektywności gospodarki. Zauważyć można przy tym powolny proces 

relatywnego zmniejszania się zróżnicowań na poziomie lokalnym, przede wszystkim poprzez 

aktywizację szeregu jednostek otoczenia głównych aglomeracji kraju, ważnych węzłów 

komunikacyjnych oraz strefy przygranicznej (głównie w zachodniej części Polski). Bardzo 

dużą rolę odgrywało przy tym tempo powstawania nowych i rozwoju istniejących podmiotów 

gospodarczych, związane przede wszystkim z przedsiębiorczością „lokalną” oraz zdolnością 

do przyciągania inwestorów zewnętrznych. Z uwagi na wstępny charakter analizy trudno 



jednakże definitywnie stwierdzić, czy obserwowany spadek dysproporcji miał charakter 

trwały. 

Badanie wykazało, iż wielkość dochodów od podmiotów gospodarczych nie przekłada 

się na natychmiastową poprawę dochodów społeczności lokalnych (i na odwrót). Relacja taka 

może być obserwowana dopiero w dłuższej perspektywie czasowej i wymaga spełnienia 

szeregu warunków koniecznych do uruchomienia procesów wzrostu o charakterze 

kumulatywnym (związanych np. z kształtowaniem popytu lokalnego, ruchami migracjami, 

itd.). Szczegółowa analiza uwarunkowań tych zależności wymaga jednak dalszych badań.  

Wydaje się, że wskaźniki dochodów od osób fizycznych oraz dochodów od osób 

prawnych są wobec siebie komplementarne i dlatego też w zagadnieniach dochodowości 

gospodarki należałoby je analizować łącznie.  
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PROFITABILITY AND EFFECTIVENESS OF ECONOMY  
IN POLAND AT THE LOCAL SCALE 
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Abstract  
The problem of profitability and effectiveness of economy at the local level hasn’t been 

discussed frequently due to difficulties in gathering and processing the required empirical 

material. The main purpose of this work was to identify the set of potential indicators which 

could help define the profitability of economy in local contexts, as well as preliminary 

assessment of the spatial diversification level of this profitability in Poland at the level of 

communes. For the purpose of this analysis communes’ revenue from personal income tax 

(PIT) and corporate income tax (CIT), which constitute national revenue, were used as 

indicators. The analysis was conducted for the years 1995-2004. 

 Spatial distribution of profitability of economy at the local level is characterized by a 

very high level of diversification. It results mainly from the localization of large economic 

entities (including industry sector), the development of services, especially tourist and spa 

services, the presence of nationwide interchanges and border crossings. The level of 

enterprise development played an especially significant role here. 

 Between 1995-2004 we could observe a slow process of relative decrease of spatial 

diversification. However, the scale of these changes does not indicate whether it was a 

permanent or transitional phenomenon. The research has shown that the indicators selected 

for the analysis are complementary to one another and therefore it seems appropriate to 

analyze them jointly. 


