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Lokalizacja inwestycji w polskich gminachLokalizacja inwestycji w polskich gminach

�� RozwRozwóój etyki samorzj etyki samorząądowej dowej 
�� WWśśrróód 174 gmin, ktd 174 gmin, któóre brare brałły y udzialudzial e e 

konkursie i certyfikacji konkursie i certyfikacji GFPGFP--CLICLI 81 gmin 81 gmin 
posiadaposiadałło kodeksy etyczne o kodeksy etyczne 

�� Wiele gmin z tej grupy uczestniczyWiele gmin z tej grupy uczestniczyłło o 
rróówniewnieŜŜ w innych programach etycznych w innych programach etycznych 
jak np.. jak np.. „„Przejrzysta PolskaPrzejrzysta Polska””

�� Kodeksy dotyczKodeksy dotycząą ggłłóównie urzwnie urzęędnikdnikóów w 
samorzsamorząądowych dowych 



Lokalizacja inwestycji w polskich gminachLokalizacja inwestycji w polskich gminach

Regulamin Konkursu i Certyfikacji Regulamin Konkursu i Certyfikacji 
„„Gmina Fair Play Gmina Fair Play –– Certyfikowana Certyfikowana 
Lokalizacja InwestycjiLokalizacja Inwestycji”” z 2006 okrez 2006 okreśśla la 
nastnastęępujpująące wymogi dla uczestnikce wymogi dla uczestnikóów w 
programu programu –– gmina ta:gmina ta:

•• podejmuje aktywne dziapodejmuje aktywne działłania organizacyjne, ania organizacyjne, 
promocyjne i finansowe majpromocyjne i finansowe mająące na celu ce na celu 
przyciprzyciąągnignięęcie inwestorcie inwestoróów do gminy, w do gminy, 

•• jest otwarta na zewnjest otwarta na zewnąątrz, trz, 
•• ddąŜąŜy do rozwiy do rozwiąązywania pojawiajzywania pojawiająących sicych sięę

problemproblemóów w drodze wzajemnego w w drodze wzajemnego 
porozumienia, porozumienia, 



Gmina Fair PlayGmina Fair Play……
•• dotrzymuje podjdotrzymuje podjęętych zobowitych zobowiąązazańń, , 
•• polepsza swojpolepsza swojąą infrastrukturinfrastrukturęę, , 
•• promuje propromuje pro--ekologiczne inwestycje i obiekty ekologiczne inwestycje i obiekty 

dostosowane do potrzeb osdostosowane do potrzeb osóób b 
niepeniepełłnosprawnych,nosprawnych,

•• charakteryzuje sicharakteryzuje sięę praworzpraworząądnodnośściciąą i i 
wysokim poziomem etycznym pracownikwysokim poziomem etycznym pracownikóów w 
gminy. gminy. 

Elementy te muszElementy te musząą zostazostaćć udowodnione w udowodnione w 
wyniku drobiazgowej procedury oceny wyniku drobiazgowej procedury oceny 
obejmujobejmująącej analizcej analizęę dokumentacji, badania dokumentacji, badania 
inwestorinwestoróów, wizytacjw, wizytacjęę obiektobiektóów w 
inwestycyjnych oraz  audyt certyfikacyjny inwestycyjnych oraz  audyt certyfikacyjny 



Badanie porBadanie poróównawcze GFPwnawcze GFP--K1K1--K2K2

�� Badanie posiadaBadanie posiadałło charakter o charakter 
eksperymentu eksperymentu 

�� PorPoróównano wyniki w zakresie przyciwnano wyniki w zakresie przyciąągania gania 
inwestycji w 3 grupach: grupie objinwestycji w 3 grupach: grupie objęętej tej 
certyfikacjcertyfikacjąą inwestycyjnoinwestycyjno--etycznetycznąą i dwi dwóóch ch 
grup kontrolnychgrup kontrolnych

�� Grupy kontrolne dobrano wedGrupy kontrolne dobrano wedłług zasady ug zasady 
identycznoidentycznośści typu gminy i podobieci typu gminy i podobieńństwa stwa 
liczby mieszkaliczby mieszkańńccóów w 

�� RRóówniewnieŜŜ w miarw miaręę momoŜŜliwoliwośści dobierano ci dobierano 
gminy blisko pogminy blisko połłooŜŜone one 

�� Oparto siOparto sięę na danych GUS dla NUTSna danych GUS dla NUTS--44



Teza badaniaTeza badania……

IstniejIstniejąą wspwspóółłzalezaleŜŜnonośści pomici pomięędzy dzy 
posiadaniem certyfikacji GFP posiadaniem certyfikacji GFP -- CLI a CLI a 
osiosiąąganiem lepszych wynikganiem lepszych wynikóów w w w 
zakresie przycizakresie przyciąągania inwestycjigania inwestycji. . 
Posiadanie certyfikacji inwestycyjno Posiadanie certyfikacji inwestycyjno 
–– etycznej sprzyja osietycznej sprzyja osiąąganiu lepszych ganiu lepszych 
wynikwynikóów w zakresie przyciw w zakresie przyciąągania gania 
inwestycji.inwestycji.



Potencjalne efekty jakoPotencjalne efekty jakośściowe ciowe 

�� podniesienie ogpodniesienie ogóólnej jakolnej jakośści zarzci zarząądzania dzania 
gmingminąą,,

�� zmniejszenie ryzyka dla nowych zmniejszenie ryzyka dla nowych 
inwestorinwestoróów,w,

�� zwizwięększenie zaufania do wkszenie zaufania do włładz adz 
publicznych, publicznych, 

�� przewidywalnoprzewidywalnośćść i obliczalnoi obliczalnośćść wwłładzy, adzy, 
�� lepszy klimat inwestycyjny, lepszy klimat inwestycyjny, 
�� pomocniczopomocniczośćść i si słłuuŜŜebnoebnośćść wwłładzy adzy 

publicznej wobec spopublicznej wobec społłecznoecznośści. ci. 



Zakres badaZakres badańń porporóównawczych wnawczych 

Badania w ramach 4 grup wskaBadania w ramach 4 grup wskaźźniknikóów: w: 
�� WskaWskaźźniki dostniki dostęępnopnośści do ci do 

infrastruktury infrastruktury 
�� WskaWskaźźniki aktywnoniki aktywnośści inwestycyjnej ci inwestycyjnej 
�� WskaWskaźźniki potencjaniki potencjałłu zatrudnieniau zatrudnienia
�� WskaWskaźźniki efektywnoniki efektywnośści ci 

gospodarowania gospodarowania 
�� WskaWskaźźniki ochrony niki ochrony śśrodowiska rodowiska 



PorPoróównanie infrastruktury wnanie infrastruktury 

WSKAŹNIKI INFRASTRUKTURY  GFP-CLI  K 1 K 2 
Średnia warto ść w % WSKAŹNIK DRÓG 
TWARDYCH      

51,72 49,50 
 

49,85 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH (liczba mieszka ń na 1000 
ludno ści)    

321,1062 318,5445 
 

319,2043 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA POWIERZCHNI 
MIESZKANIOWEJ W  m2   na 1 mieszkańca   

23,91491 
 

 
23,58187 

 

 
23,68511 

 
Średnia warto ść WSKAŹNIKA LUDNOŚCI 
KORZYSTAJACEJ Z WODOCI ĄGU w %    

85,2982 
 

82,53332 
 

82,97852 
 

Średnia warto ść wska źnika WLK w %  dla 
jednostek kaŜdej z grup   

55,08172 
 

51,1004 
 

48,85195 
 

Średnia warto ść wska źnika WLG w %  dla 
jednostek kaŜdej z grup   

44,72372 
 

39,25708 
 

38,11616 
 

 



AktywnoAktywnośćść inwestycyjna inwestycyjna 
WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ   GFP-CLI  K 1 K 2 
Średnia warto ść w PLN wska źnika 
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z BUD ŹETU 
GMINY na 1 mieszka ńca    

599,0502 
 

469,8863 
 

416,7226 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA OBJ ĘCIA 
PLANAMI ZAGOSPODAROWNIA 
PRZESTRZNNEGO W %    

28,11603 
 

25,24134 
 

27,12896 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA NOWYCH 
MIESZKAŃ NA 1000 MIESZKAŃCÓW    

2,122021 
 

 
1,549982 

 

 
1,377677 

 
Średnia warto ść WSKAŹNIKA NOWEJ 
KUBATURY MIESZKANIOWEJ w m3  NA 1000 
MIESZKAŃCOW    

1693,339 
 

1252,389 
 

1102,797 
 

Średnia  warto ść WSKAŹNIKA KUBATURY 
NIEMIESZKALNEJ w m3  NA 1000 
MIESZKAŃCÓW    

2752,656 
 

1410,47 
 

1187,066 
 

 



PotencjaPotencjałł zatrudnienia zatrudnienia 

WSKAŹNIKI POTENCJAŁU ZATRUDNIENIA    GFP-CLI  K 1 K 2 
Średnia warto ść w %  WSKAŹNIKA 
MOBILNOŚCI LUDNOŚCI    

3,002407 
 

2,753842 
 

2,737201 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA LIDNOŚCI 
AKTYWNEJ ZAWODOWO W %    

20,91927 
 

17,92907 
 

15,6674 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA STOPY 
BEZROBOCIA REJESTROWEGO w %   

30,53437 
 

 
31,91195 

 

 
35,42524 

 
Średnia warto ść WSKAŹNIKA 
WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO BRUTTO  
w zł     

2232,308 
 

2166,565 
 

2202,759 
 

 



EfektywnoEfektywnośćść gospodarowania gospodarowania 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 
GOSPODAROWANIA   

GFP-CLI  K 1 K 2 

Średnia warto ść  WSKAŹNIKA LICZBY 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA 1000 
MIESZKAŃCÓW    

87,11739 
 

84,41566 
 

80,7961 
 

Średnia Warto ść WSKAŹNIKA DOCHODÓW 
BUDśETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA    

2438,295 
 

2172,061 
 

2102,996 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA WYDATKÓW 
BUDśETU GMINY NA 1 MIESZKAŃCA  

2497,565 
 

 
2249,068 

 

 
2176,747 

 
Średnia warto ść WSKAŹNIKA UDZIAŁU 
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 
BUDśECIE GMINY W %    

20,50947 
 

19,31679 
 

17,85486 
 

 



Ochrona Ochrona śśrodowiska rodowiska 

WSKAŹNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA  GFP-CLI  K 1 K 2 
Średnia warto ść w % WSKAŹNIKA 
NALPEJSZEJ JAKO ŚCI OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW W %    

51,91271 
 

49,58276 
 

43,61857 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA NAKŁ ĄDÓW NA 
GOSPODARKĘ WODNĄ w zł  NA 1 
MIESKZAŃCA  

54,43674 
 

 
47,13504 

 

 
45,5633 

 
Średnia warto ść WSKAŹNIKA NAKŁADÓW  
NA GOSPODARKĘ ŚCIEKOWĄ w zł  NA 1 
MIESZKAŃCA   

150,3801 
 

135,1309 
 

91,28941 
 

Średnia warto ść WSKAŹNIKA NAKŁDAÓW NA 
GOSPODARKE ODPADAMI W ZL NA 1 
MIESZKAŃCA    

34,05086 
 

9,197768 
 

9,91871 
 

 



Wnioski z badaWnioski z badańń 1 1 
�� Badane populacje byBadane populacje byłły podobne ze wzgly podobne ze wzglęędu na cechdu na cechęę

bbęęddąąccąą kryterium doboru do porkryterium doboru do poróównania i rwnania i róóŜŜne z punktu ne z punktu 
widzenia innych cech (porwidzenia innych cech (poróównawczych). wnawczych). 

�� Gminy z grupy GFP posiadaGminy z grupy GFP posiadałły podobny dosty podobny dostęęp do p do 
infrastruktury jak gminy z grup kontrolnych K1 i K2. infrastruktury jak gminy z grup kontrolnych K1 i K2. 
DostDostęęp do infrastruktury nie rp do infrastruktury nie róóŜŜnicowanicowałł grupy GFP i obu grupy GFP i obu 
grup kontrolnych.  grup kontrolnych.  

�� Analiza Analiza śśrednich i wynikrednich i wynikóów par porw par poróównawczych wykazawnawczych wykazałła, a, 
ŜŜe aktywnoe aktywnośćść inwestycyjna gmin z grupy GFP jest inwestycyjna gmin z grupy GFP jest 
zdecydowanie wyzdecydowanie wyŜŜsza nisza niŜŜ z obu grup porz obu grup poróównawczych i to wnawczych i to 
pomimo podobnego dostpomimo podobnego dostęępu do infrastruktury. pu do infrastruktury. 

�� Nieznacznej przewadze w zakresie dostNieznacznej przewadze w zakresie dostęępu do pu do 
infrastruktury towarzyszy w tych gminach znaczinfrastruktury towarzyszy w tych gminach znacząąca ca 
przewaga w aktywnoprzewaga w aktywnośści inwestycyjnej. ci inwestycyjnej. 

�� Dotyczy to zarDotyczy to zaróówno budownictwa mieszkaniowego, jak i wno budownictwa mieszkaniowego, jak i 
budynkbudynkóów niemieszkalnych. w niemieszkalnych. 

�� Przewaga jednostek grupy GFP w zakresie nowo Przewaga jednostek grupy GFP w zakresie nowo 
oddawanej kubatury niemieszkalnej jest bardzo duoddawanej kubatury niemieszkalnej jest bardzo duŜŜa. a. 



Wnioski z badaWnioski z badańń 2 2 
�� Zatrudnienie w gminach z grupy GFP charakteryzuje siZatrudnienie w gminach z grupy GFP charakteryzuje sięę

wiwięększksząą mobilnomobilnośściciąą, ludno, ludnośćść jest bardziej aktywna jest bardziej aktywna 
zawodowo a stopa bezrobocia nizawodowo a stopa bezrobocia niŜŜsza nisza niŜŜ w grupach w grupach 
kontrolnych. kontrolnych. 

�� Nie towarzyszy temu istotnie wyNie towarzyszy temu istotnie wyŜŜszy poziom szy poziom 
wynagrodzewynagrodzeńń. . 

�� Jednostki z grupy GFP charakteryzujJednostki z grupy GFP charakteryzująą sisięę nieco winieco więększksząą
przedsiprzedsięębiorczobiorczośściciąą, znacz, znacząąco wyco wyŜŜszymi dochodami i szymi dochodami i 
wydatkami budwydatkami budŜŜetowymi na 1 mieszkaetowymi na 1 mieszkańńca oraz istotnie ca oraz istotnie 
wiwięększym udziakszym udziałłem wydatkem wydatkóów inwestycyjnych w w inwestycyjnych w 
wydatkach budwydatkach budŜŜetowych ogetowych ogóółłem niem niŜŜ jednostki z grup jednostki z grup 
kontrolnych. Rkontrolnych. RóóŜŜnice te snice te sąą istotne.  istotne.  

�� Gminy z grupy GFP osiGminy z grupy GFP osiąągajgająą lepsze wyniki w zakresie lepsze wyniki w zakresie 
ochrony ochrony śśrodowiska nirodowiska niŜŜ jednostki z grup kontrolnych. jednostki z grup kontrolnych. 
ŚŚwiadczy to o ich znaczwiadczy to o ich znacząąco wyco wyŜŜszej odpowiedzialnoszej odpowiedzialnośści za ci za 
śśrodowisko. rodowisko. 



Wnioski z badaWnioski z badańń 3 3 
�� Regresje przekrojowe wskazujRegresje przekrojowe wskazująą, i, iŜŜ mobilnomobilnośćść ludnoludnośści w ci w 

istotnym stopniu wpistotnym stopniu wpłływa na wielkoywa na wielkośćść oddawanej kubatury oddawanej kubatury 
mieszkalnej, szczegmieszkalnej, szczegóólnie w populacji GFP i w znacznie lnie w populacji GFP i w znacznie 
mniejszym stopniu w obu grupach kontrolnych. mniejszym stopniu w obu grupach kontrolnych. 

�� Z kolei w obu grupach kontrolnych silniejszy jest wpZ kolei w obu grupach kontrolnych silniejszy jest wpłływ yw 
inwestycji niemieszkalnych na wzrost kubatury mieszkaniowej. inwestycji niemieszkalnych na wzrost kubatury mieszkaniowej. 
JeJeŜŜeli przyjmiemy, eli przyjmiemy, ŜŜe mobilnoe mobilnośćść ludnoludnośści obrazuje bardziej ci obrazuje bardziej 
zrzróóŜŜnicowany i bogaty kapitanicowany i bogaty kapitałł ludzki to regresje przekrojowe ludzki to regresje przekrojowe 
wykazujwykazująą wpwpłływ kapitayw kapitałłu ludzkiego na wielkou ludzkiego na wielkośćść inwestycji inwestycji 
mieszkaniowych, zwmieszkaniowych, zwłłaszcza w populacji gmin GFP. aszcza w populacji gmin GFP. 

�� NaleNaleŜŜy zwry zwróócicićć uwaguwagęę na wspna wspóółłzalezaleŜŜnonośści pomici pomięędzy dzy 
inwestycjami niemieszkalnymi a inwestycjami mieszkaniowymi, inwestycjami niemieszkalnymi a inwestycjami mieszkaniowymi, 
a ponadto na dua ponadto na duŜąŜą rolrolęę aktywnoaktywnośści zawodowej ludnoci zawodowej ludnośści jako ci jako 
czynnika sprzyjajczynnika sprzyjająącego nowym inwestycjom niemieszkalnym. cego nowym inwestycjom niemieszkalnym. 

�� ZaleZaleŜŜnonośści pomici pomięędzy oddandzy oddanąą nownowąą kubaturkubaturąą niemieszkalnniemieszkalnąą a a 
zmiennzmiennąą obrazujobrazująąccąą aktywnoaktywnośćść zawodowzawodowąą ludnoludnośści sci sąą znacznie znacznie 
silniejsze w grupie GFP nisilniejsze w grupie GFP niŜŜ w obu grupach kontrolnych.w obu grupach kontrolnych.



Konkluzja Konkluzja 

�� Istnieje wspIstnieje wspóółłzalezaleŜŜnonośćść pomipomięędzy dzy 
uczestnictwem w certyfikacji uczestnictwem w certyfikacji 
inwestycyjnej i etycznej a inwestycyjnej i etycznej a 
uzyskiwaniem lepszych wynikuzyskiwaniem lepszych wynikóów w w w 
zakresie przycizakresie przyciąągania inwestycji gania inwestycji 



Lokalizacja inwestycji w polskich gminach. Czy Lokalizacja inwestycji w polskich gminach. Czy 

etyka samorzetyka samorząądowa sprzyja rozwojowi gmin?dowa sprzyja rozwojowi gmin?

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

pkl@post.plpkl@post.pl


