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Nazwa i symbol sekcji PKD

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przemysł
górnictwo i wydobywanie
przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
Zakwaterowani i gastronomia
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Obsługa rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Administrowanie i działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
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O
P
Q
R
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WSTĘP
Opracowanie dotyczy sytuacji i kierunków rozwoju gospodarczego miasta Konina w latach
2014–2018, a w szczególności: struktury i działalności gospodarczej podmiotów gospodarki narodowej,
przekształceń własnościowych, nakładów inwestycyjnych, wyników finansowych przedsiębiorstw,
produktu krajowego brutto, organizacji społecznych, współpracy z podmiotami otoczenia biznesu, rynku
pracy, z uwzględnieniem analizy bezrobocia, cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, przepływów
ludności związanych z zatrudnieniem i warunków pracy, a także analizę budżetu miasta. Opracowanie nie
obejmuje sytuacji społecznej miasta, jednak ze względu na fundamentalny wpływ sytuacji
demograficznej zarówno na analizę obecnego życia gospodarczego, w tym przede wszystkim rynku pracy
i migracji przedsiębiorstw oraz konieczność uwzględnienia obserwowanych obecnie i prognozowanych
tendencji zarówno w strategii rozwoju, jak i programie wspierania przedsiębiorczości analizę poszerzono
we wstępie o diagnozę sytuacji ludnościowej.
Opracowanie zasadniczo obejmuje miasto Konin, na tle powiatu konińskiego, oraz miast, które jak
Konin w roku 1999 utraciły funkcje miasta wojewódzkiego: Kalisza i Leszna. Piła ze względu na brak
statusu miasta na prawach powiatu (co wiąże się z brakiem dostępności części danych na tym poziomie
agregacji) prezentowana jest w wielu przypadkach wraz z całym powiatem pilskim. Tam gdzie było to
uzasadnione analizę poszerzono o miasto Poznań.
Jeśli w tekście (opisie tablic i wykresów) nie wskazano inaczej podstawą analizy są dane
pochodzące z zasobów statystyki publicznej, zarówno badań realizowanych w ramach programu badań
statystycznych, jak i badań i analiz eksperymentalnych realizowanych przez służby statystyki publicznej.
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Ludność i procesy demograficzne
Konin to średniej wielkości miasto we wschodniej Wielkopolsce, położone na obu brzegach Warty
w Dolinie Konińskiej. Zajmuje powierzchnię 82 km2. Na południe od miasta przebiega autostrada A2,
będąca częścią międzynarodowej trasy Berlin-Moskwa. Zapewniająca dobrą komunikację zarówno
z Poznaniem (100 km), jak i Warszawą (219 km). Z północy na południe miasto przecina także droga
krajowa nr 25 (Bydgoszcz-Kalisz). Przez Konin przebiega magistrala kolejowa Berlin-Moskwa. W latach
1975-1998 miasto pełniło funkcje stolicy województwa konińskiego. Obecnie miasto na prawach
powiatu, siedziba administracji samorządowej szczebla powiatowego, ośrodek Konińskiego Zagłębia
Węgla Brunatnego. Okalający Konin powiat ziemski liczy 14 gmin, z tego: 5 miejsko-wiejskich
i 9 wiejskich. Powierzchnia powiatu to 1 578,7 km2.
Najwyższą liczbę ludności – 83 426 osób odnotowano w 1998 r., w kolejnych latach liczba ta
systematycznie spadała. I tak w końcu 2018 r. Konin liczył 74 151 osób, to o niemal 9,3 tysiąca, tj.
11% mniej niż 20 lat wcześniej, gdy tracił status miasta wojewódzkiego. Gwałtowny odpływ
ludności, podobnie jak niespełna ćwierć wieku wcześniej jej napływ, nastąpił w pierwszych 2 latach
i wiązał się z likwidacją siedzib większości urzędów wojewódzkiej administracji rządowej, znacznym
ograniczeniem kompetencji i obsady ich delegatur w Koninie. W kolejnych latach spadek liczby
ludności nie był już tak gwałtowny, jednak miasto systematycznie traci około pół tysiąca
mieszkańców rocznie (w latach 2014–2018 – 2 396 osób, tj. 3,13%). Dzieje się tak głównie za
sprawą ujemnego salda migracji. Do miasta nie powracają absolwenci szkół wyższych
studiujący poza Koninem. Część migracji związana była i jest do dzisiaj z otwarciem dla
Polaków rynków pracy Unii Europejskiej. Część ze znacznie lepiej rozwijającymi się
gospodarkami w okolicach Poznania i Warszawy. Część z obserwowanymi już w całej Polsce
migracjami z dużych miast na obszary wiejskie, gdzie powstają osiedla domków
jednorodzinnych.
Spośród 74 151 mieszkańców Konina (w końcu 2018 r.) 52,7% stanowiły kobiety (na 100
mężczyzn przypadało 111 kobiet). Przewaga liczebna kobiet pojawia się na stałe w przedziale
wiekowym 40–44 lata i utrzymuje we wszystkich starszych grupach wieku. W grupach
wiekowych 70–74 i starszych kobiety stanowią 60-70% ludności. Rozpatrując strukturę ludności
według ekonomicznych grup wieku należy zauważyć, że ludność w wieku przedprodukcyjnym
stanowiła zaledwie 15,4%, (w roku 2014 – 16%), produkcyjnym – 59,1% (w roku 2014 –
62,3%), z tego 60,7% stanowiła ludność w wieku produkcyjnym mobilnym, co czwarty
mieszkaniec Konina był w wieku poprodukcyjnym (4 lata wcześniej 21,8%), co daje wskaźnik
starości na poziomie 25,5%. Z punktu widzenia przyszłości miasta i jego możliwości rozwoju
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ludnościowego niezwykle istotny jest przy tym poziom innego wskaźnika – indeksu starości –
wskazującego stosunek ilościowy pokolenia wnuków (0–14 lat) do pokolenia dziadków.
W Koninie na 100 osób z pokolenia wnuków przypadało 163,8 osób z pokolenia dziadków
i wskaźnik ten pogorszył się w ciągu ostatnich 4 lat o 30. Społeczeństwo miasta się starzeje.
W roku 2018 mediana wieku w Koninie przekroczyła 44 lata (41,6 lat dla mężczyzn i 46,6 lat
dla kobiet), co oznacza, że prognozy GUS przewidujące, że w 2020 r. połowa ludności miasta
przekroczy 45. rok życia się sprawdzą.
Demografowie prognozują, że liczba mieszkańców Konina także w kolejnych latach będzie
gwałtownie spadać i proces ten będzie się nasilać. W roku 2020 populacja miasta wyniesie 72,3 tysiąca
osób, dziesięć lat później o 8 tysięcy mniej, w kolejnych dwóch dekadach (do roku 2040 i 2050)
odpowiednio po 9,2 i 9,5 tysiąca osób. W efekcie w połowie XXI wieku, czyli już za 31 lat, Konin
zamieszkiwać będzie 45 623 osoby, z których połowa osiągnie lub przekroczy 60. rok życia. Liczba
dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia spadnie o ponad połowę, liczba osób starszych – powyżej 70.
roku życia wzrośnie o 1/4. W roku 2050 w regionie obejmującym miasto Konin i powiat koniński
będzie ponad 71 tysięcy osób w wieku 60 lat i więcej (tj. 40% ludności regionu) z czego 18,5 tysiąca
osób, które ukończą 80 lat, co stanowić będzie 10% ludności. Gęstość zaludnienia w mieście
wynosiła 910 osób na 1 km2.
W latach 2014–2018 z Konina wyprowadziło się 4 850 osób (z czego najwięcej 1 081
w 2018 r.), zamieszkało w nim natomiast 2 501 osób. Saldo migracji było ujemne i wyniosło
2 349. Gdyby utrata ludności wynikała jedynie z procesu suburbanizacji nie niosła by dla miasta
tak poważnych konsekwencji gospodarczych. Jednak jedynie – choć niektórzy twierdzą, że aż –
56% migrujących wyprowadza się do gmin powiatu konińskiego. W tym głównie do Starego
Miasta, Kramska, Goliny i Kazimierza Biskupiego. Co czwarty mieszkaniec Konina zasila
zasoby ludnościowe Poznania i powiatu poznańskiego, zaś 17% opuszcza województwo
wielkopolskie na rzecz przede wszystkim Warszawy i Wrocławia. To dla miasta zasoby
bezpowrotnie utracone.
Migracje dotyczą głównie ludzi młodych, u progu życia zawodowego, oraz tych, dla
których przeprowadzka wiąże się z kolejnymi szczeblami rozwoju zawodowego. Najczęściej
są oni w wieku 30–44 lata (co trzeci migrujący). Procesy migracyjne wpływają na sytuację
miasta podwójnie, z miasta wyprowadzają się bowiem głównie ludzie z małymi dziećmi
i w trakcie podejmowania decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny (ponad 20%
opuszczających miasto to dzieci do 14 roku życia).
W latach 2014–2018 w Koninie urodziło się 3 166 osób, z czego 626 w roku 2018.
Średnia roczna z tego okresu jest wyższa i wynosi 633,2, za sprawą roku 2014 i 2016 gdy liczba
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dzieci żywo urodzonych wynosiła odpowiednio 660 i 652.
Konsekwencją procesów starzenia się społeczeństwa jest wzrost liczby zgonów. W latach
2014–2018 w Koninie zmarło 3 687 osób, co przewyższało skumulowaną liczbę urodzeń
żywych o 521 osób. W roku 2018 zmarło w mieście 813 osób, o 124 więcej niż pięć lat
wcześniej, i jest to najwyższy wynik w powojennej historii miasta.
Co za tym idzie w mieście obserwowany jest (od 2012 r.) ujemny przyrost naturalny,
który w latach 2014–2018, liczony na 1 000 ludności, mieścił się w przedziałach od -0,38
(w 2014 r.) do -2,51 (w 2018 r.).
Zatem w typologii demograficznej według metody J. W. Webba, którego podstawę
stanowią: przyrost naturalny i saldo migracji stałej przeliczone na 1 000 ludności Konin należy
do miast o charakterze depopulacyjnym G (przewagi ubytku migracyjnego nad ujemnym
przyrostem naturalnym), a otoczone jest gminami zaludniającymi się. W podobnej sytuacji
znajdują się jednak zarówno Kalisz, jak i Poznań, Leszno i Piła. Obserwowane w Koninie
procesy demograficzne i kierunek zachodzących zmian nie są bowiem niczym wyjątkowym.
Zarówno procesy starzenia się społeczeństwa w wyniku wydłużenia średniej długości życia,
odkładania i ograniczania prokreacji, jak i migracje związane z procesami suburbanizacyjnymi
i migracją zarobkową wewnątrzkrajową i zagraniczną można z różnym natężeniem
obserwować także w przypadku innych miast w kraju. Zauważalne jest to zwłaszcza
w przypadku miast, które po 1999 r. utraciły dotychczasowe funkcje stolicy województwa,
także tych z terenu województwa wielkopolskiego. Wyjątek stanowi Leszno, w którym liczba
ludności aż do roku 2012 rosła. Zatem w latach 2014–2018 spadła liczba mieszkańców:
– Piły – z 74 333 do 73 398 osób, tj. o 935 osób (1,26%),
– Kalisza – 103 373 do 100 975 osób, tj. o 2398 (2,32%),
– Leszna – z 64 616 do 63 952 osób, tj. o 664 osób (1,03%)
– Poznania – z 545 680 do 536 438 osób, tj. o 9 242 osoby (1,7%).
Także struktura wiekowa ludności Kalisza, Leszna, Poznania i Piły układa się nieco
korzystniej niż opisywana wyżej struktura mieszkańców Konina, i tak w końcu 2018 r. ludność
w wieku:
– przedprodukcyjnym (0–17 lat) stanowiła od 16,7% w Kaliszu do 18,3% w Lesznie,
– produkcyjnym (18–59 lat kobiety i 18–64 lat mężczyźni) stanowiła od 58% w Kaliszu do
59,8% w Pile,
– poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety i 65 lat i więcej mężczyźni) – od 22,5% w Pile do
25,3% w Kaliszu.
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W przypadku wskaźnika przyrostu naturalnego w 2018 r, liczonego na 1 000 ludności,
w Kaliszu obserwujemy wynik gorszy od notowanego w Koninie: -3,89; także ujemny, choć
znacznie korzystniejszy -0,64 w Pile, natomiast w Poznaniu (0,70) i Lesznie (0,77) liczba
urodzeń

przewyższała

liczbę

zgonów.

Natomiast

saldo

migracji

wewnętrznych

zarejestrowanych w 2018 r. wyraźnie wskazuje, że sytuacja Konina jest spośród byłych miast
wojewódzkich Wielkopolski najtrudniejsza. Wydaje się być nawet trudniejsza od tej
obserwowanej i szeroko analizowanej, sytuacji Poznania, który co prawda w liczbach
bezwzględnych wielokrotnie przewyższa wyniki czterech miast regionu, które utraciły funkcje
wojewódzkie, jednak po przeliczeniu na 1 000 mieszkańców jego wyniki (-3,51) nie wydają się
już tak alarmujące. I tak saldo migracji wewnętrznych na 1 000 mieszkańców w omawianych
miastach kształtują się następująco:
– Kalisz – (-) 2,69
– Konin – (-) 6,74
– Leszno – (-) 5,08
– Piła – (-) 3,72.
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1. Przedsiębiorczość
1.1.

Atrakcyjność inwestycyjna
Zgodnie z badaniami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową1 atrakcyjność

inwestycyjna może być rozpatrywana w odniesieniu do działalności przemysłowej, usługowej
i zaawansowanej technologicznie high-tech. Pierwszą z nich w 2016 r. oceniono jako wysoką
– podregion koniński po Poznaniu i podregionie poznańskim jest najbardziej atrakcyjny
w województwie. Uplasował się on na 19. miejscu wśród wszystkich podregionów. Jego
konkurencyjność bazuje na ponadprzeciętnej dostępności zasobów pracy oraz wysokiej
dostępności transportowej (w szczególności drogowej do granicy zachodniej). Także wysoką
atrakcyjnością inwestycyjną dla działalności usługowej cechuje się podregion koniński, który
uplasował się na 20. pozycji wśród wszystkich podregionów. Jego mocne strony to przede
wszystkim wysoka dostępność transportowa oraz konkurencyjny poziom wynagrodzeń.
Atrakcyjność dla branży high-tech oceniono jako przeciętną.
Istotnym zadaniem na kolejne lata jest więc właściwe wykorzystanie tej sprzyjającej
sytuacji dla przyciągnięcia inwestorów, szczególnie tych mogących korzystnie zmienić obecną
strukturę gospodarczą miasta.

1

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2016.
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Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2016 r.

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2016.

Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2016 r.

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2016.
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Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej
technologicznie w 2016 r.

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2016.

W badaniach atrakcyjności inwestycyjnej prowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu2 w 2017 r., Konin znalazł się w najwyższej klasie (A) potencjalnej
atrakcyjności inwestycyjnej. W badaniach tych analizowano następujące sekcje PKD:
C (przetwórstwo przemysłowe – rozróżniając przemysł kapitałochłonny i pracochłonny),
G (handel i naprawy), I (zakwaterowanie i gastronomia) oraz M (działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna). Konin uzyskał najwyższą atrakcyjność dla wszystkich wymienionych
sekcji. Równie wysoko oceniono także pozostałe miasta na prawach powiatu z województwa
wielkopolskiego – „złotymi gwiazdami” określono: Kalisz, Leszno, Poznań, a „pomarańczową
gwiazdą” wyróżniono gminy Kazimierz Biskupi i Kleczew z powiatu konińskiego.

2

Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo Wielkopolskie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,
Instytut Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2017.
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Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa
wielkopolskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji w 2017 r.

Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo Wielkopolskie, Polska Agencja Inwestycji
i Handlu S.A., Instytut Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2017.

Położenie Konina na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód-zachód podnosi
jego atrakcyjność inwestycyjną. Obszar koniński mógłby być postrzegany jako bardziej
atrakcyjny dla przedsiębiorców. Problemem jest jednak słabo rozwinięta przedsiębiorczość,
która związana jest z przeszłością gospodarczą tego terenu, przede wszystkim
koncentrowaniem się na rozwijaniu przemysłu paliwowo-energetycznego. Pozwalał on na
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stabilne zatrudnienie mieszkańców i oferował stosunkowo wysokie zarobki, ale jednocześnie
brakowało impulsu do wykształcenia się postaw przedsiębiorczości, której niski poziom jest
obecnie jednym z najważniejszych problemów Konina.
1.2.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach3
W 2017 r. przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie Konina poniosły nakłady

inwestycyjne w wysokości 246,5 mln zł (w cenach bieżących) i były one o prawie połowę
(o 49,2%) niższe od wartości inwestycji z roku 2014. Średnioroczne tempo spadku nakładów
inwestycyjnych z okresu 2014–2017 wyniosło 20,2%, podczas gdy w Lesznie w tym czasie
inwestycje zwiększały się z roku na rok o 14,6%, a w Kaliszu i Poznaniu odnotowano niewielki
wzrost nakładów (o 1,0% i 0,2% rocznie). W sektorze prywatnym poniesiono 69,1%
(w 2014 r. – 59,6%) ogółu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W porównaniu
z 2014 r. wartość nakładów w sektorze publicznym obniżyła się o 61,2%, a w sektorze
prywatnym – o 41,1%.
Nakłady inwestycje w przedsiębiorstwach w latach 2014–2017
mln zł
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W 2017 r. odsetek poniesionych nakładów inwestycyjnych przez jednostki
przemysłowe w Koninie był największy i stanowił ponad połowę (56,0%) ogółu nakładów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. W porównaniu z 2014 r. zmniejszył się on o 24,1 p.proc.
Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje PKD największy udział w inwestycjach miały
przedsiębiorstwa zaliczane do sekcji: przetwórstwo przemysłowe (37,2%), transport
i gospodarka magazynowa (16,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,

3

Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9; według lokalizacji inwestycji.
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parę wodną i gorącą wodę (12,6%) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (11,7%).
Na tle struktury nakładów w innych miastach regionu (Kalisz, Leszno), w Koninie
zainwestowano więcej w przedsiębiorstwach z branży transportowej, a mniej w podmiotach
przetwórstwa przemysłowego.
Inwestycje w przedsiębiorstwach według wybranych branż
2014

Nazwa i symbol sekcji PKD

2017
w mln zł

OGÓŁEM

2014=100

485,2

246,5

50,8

1,8

3,3

185,7

w tym:
Rolnictwo

A

Przemysł

BCDE

388,6

137,9

35,5

przetwórstwo przemysłowe

C

40,7

91,6

224,8

wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę

D

170,6

31,2

18,3

dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacja

E

177,3

15,2

8,6

Budownictwo

F

9,0

10,1

111,7

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych

G

42,4

28,8

68,0

Transport i gospodarka magazynowa

H

1,3

41,4

32-krotnie

Informacja i komunikacja

J

2,7

4,3

160,7

Obsługa rynku nieruchomości

L

25,6

3,1

12,0

Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

M

0,3

0,7

199,1

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

8,3

13,7

165,6

Analiza przestrzenna zróżnicowania wysokości nakładów inwestycyjnych w 2017 r.
pokazała, iż największy udział w nakładach inwestycyjnych ogółem w województwie
wielkopolskim miało miasto Poznań (27,3%) i powiat poznański (16,5%). Konin zajmował
lokatę w środku stawki powiatów z udziałem 1,6% (16. miejsce), wyprzedzając Leszno (1,3%;
22. miejsce), ale pozostając za Kaliszem (2,4%; 9. miejsce). W 2014 r. Konin plasował się na
5. miejscu z udziałem nakładów inwestycyjnych 3,4%, prześcigając zarówno Leszno (0,9%
i 28. lokata), jak i Kalisz (2,4% i 8. lokata).
W 2017 r. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Konina wyniosły 3 283 zł, przy średniej dla województwa wielkopolskiego na poziomie
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4 328 zł. Wartość nakładów na 1 mieszkańca była niższa niż przeciętnie w Kaliszu (3 498 zł)
i Poznaniu (7 633 zł), natomiast wyższa niż w Lesznie (3 124 zł). W porównaniu z 2014 r.
wartość inwestycji na 1 mieszkańca obniżyła się blisko dwukrotnie (z poziomu 6 307 zł).
W latach 2014–2017 wartość inwestycji przypadająca na 1 mieszkańca Konina zmniejszała się
z roku na rok średnio o 19,6%, podczas gdy w Lesznie inwestycje rosły w tempie 14,9% z roku
na rok, w Kaliszu – 1,6%, a w Poznaniu – 0,6% z roku na rok.
Nakłady inwestycje w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w latach 2014–2017
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Środki trwałe w przedsiębiorstwach4
Według stanu w końcu 2017 r. wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach

w Koninie wyniosła 10 816,8 mln zł (w bieżących cenach ewidencyjnych), tj. o 76,6% więcej
niż w 2014 r. W okresie 2014–2017 środki trwałe zwiększały swą wartość z roku na rok średnio
o 20,9%. W tym czasie średnioroczne tempo wzrostu majątku trwałego w podmiotach
gospodarczych w Kaliszu wyniosło 4,0%, w Lesznie – 5,4%, a w Poznaniu – 2,6%. Z ogólnej
wartości brutto środków trwałych na sektor publiczny przypadało 1 775,2 mln zł (16,4%), a na
sektor prywatny – 9 041,6 mln zł (83,6%).

4

Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9; podziału środków trwałych
według sekcji PKD dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.
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Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w latach 2014–2017
Stan w dniu 31 XII
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W końcu 2017 r. 85,4% wartości brutto środków trwałych należało do przedsiębiorstw
przemysłowych. Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje PKD największy udział majątku
trwałego odnotowano w podmiotach z branż: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 67,2% (60,6% w 2014 r.), przetwórstwo
przemysłowe – 11,7% (6,4% w 2014 r.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja – 6,5% (5,6% w 2014 r.) oraz obsługa rynku nieruchomości – 3,8% (w 2014 r.
10,1%). Najwyższy wzrost wartości brutto środków trwałych w relacji do 2014 r.
zaobserwowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (ponad 3-krotnie), dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (ponad 2-krotnie), wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (prawie 2-krotnie) oraz
edukacja (o 51,6%).
Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na
1 mieszkańca Konina w końcu 2017 r. wyniosła 144,5 tys. zł i była o 64,5 tys. większa od
notowanej w 2014 r. Wartość majątku trwałego przypadająca na 1 mieszkańca Konina była
ponad 2-krotnie wyższa niż przeciętnie w Kaliszu (57,4 tys. zł) i ponad 3-krotnie wyższa niż
w Lesznie (42,4 tys. zł). W latach 2014–2017 wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca
Konina zwiększała się z roku na rok średnio o 21,8%, podczas gdy majątek trwały
przedsiębiorstw w Lesznie rósł w tempie 5,6%, w Kaliszu – 4,6%, a w Poznaniu – 3,1% z roku
na rok.
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Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca
w latach 2014–2017
Stan w dniu 31 XII
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Produkt krajowy brutto
W 2016 r. podregion koniński wygenerował 13,2% wartości produktu krajowego

brutto (PKB) województwa wielkopolskiego (13,4% w 2014 r.), co w ujęciu nominalnym
zamknęło się kwotą 24 347 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 8,9% więcej niż w 2014 r.
W strukturze PKB całego województwa największy udział ma miasto Poznań i podregion
poznański, które wspólnie wytwarzają prawie połowę PKB Wielkopolski.
Udział produktu krajowego brutto podregionów
w PKB województwa wielkopolskiego w latach 2014 i 2016
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Jednym z podstawowych mierników wykorzystywanych do określania rozwoju
społeczno-ekonomicznego regionu jest wielkość produktu krajowego brutto przeliczona na
1 mieszkańca. Wartość PKB przeliczona na 1 mieszkańca podregionu konińskiego w 2016 r.
wyniosła 36 944 zł (o 9,1% więcej niż w 2014 r.), osiągając jednak niższy poziom o 30,1% od
średniej wojewódzkiej (52 844 zł) i o 23,7% od średniej krajowej (48 432 zł). Na liście
wszystkich 73 podregionów w kraju wskaźnik ten lokował podregion na 41. miejscu (podobnie
jak w 2014 r.).
Produktu krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów
w latach 2014 i 2016
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W 2016 r. wartość dodana brutto (WDB) wytworzona w podregionie konińskim
wyniosła 21 505 mln zł (w cenach bieżących) i w porównaniu z 2014 r. zwiększyła się o 8,5%.
Kwota ta stanowiła 13,2% WDB województwa (podobnie jak w przypadku podregionu
leszczyńskiego). Dużo większy udział w tworzeniu WDB regionu wielkopolskiego miał
Poznań (28,3%) i podregion poznański (21,1%). Wyżej notowany był także podregion kaliski
(15,9%), a tylko podregion pilski charakteryzował się niższym udziałem (8,3%).
Wydajność pracy, mierzona wartością dodaną brutto przypadającą na 1 pracującego
podregionu konińskiego wyniosła 94 821 zł (o 4,6% więcej niż w 2014 r.), osiągając jednak
niższy poziom o 15,0% od średniej wojewódzkiej (111 549 zł) i o 16,7% od średniej krajowej
(113 872 zł). Na liście wszystkich 73 podregionów w kraju wskaźnik ten lokował podregion na
51. miejscu (50. miejsce w 2014 r.).
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Wartość dodana brutto na 1 pracującego według podregionów
w latach 2014 i 2016
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Struktura wartości dodanej brutto ze względu na rodzaj działalności w podregionie
konińskim w 2016 r. kształtowała się podobnie jak w poprzednich okresach. Największy udział
w generowaniu WDB podregionu miał przemysł (31,8% wartości ogółem). Istotny wpływ
wywarła również branża usługowa (sekcje: handel; naprawa pojazdów samochodowych,
transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja
i komunikacja) – 23,4%. Mniejsze znaczenie miało budownictwo (8,0%) oraz działalność
finansowa i ubezpieczeniowa wraz z obsługą rynku nieruchomości (7,8%).
Znaczenie podregionów w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa
wielkopolskiego kształtuje się różnie w poszczególnych sektorach ekonomicznych. Podregion
koniński miał największy (24,5%) udział w generowaniu WDB rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
i rybactwa, przed kaliskim (20,9%) i leszczyńskim (20,0%). W tworzeniu WDB przemysłu oraz
budownictwa niezmiennie dominują podregiony poznański (odpowiednio 24,7% i 20,4%) oraz
Poznań (18,9% i 24,0%), a udział konińskiego był na poziomie 13,7% i 15,4%, co pozwoliło
wyprzedzić jedynie podregion pilski. Poznań generuje też największą część WDB pozostałych
grup rodzajów działalności. W tworzeniu WDB województwa sekcji: handel; naprawa
pojazdów

samochodowych,

transport

i

gospodarka

magazynowa,

zakwaterowanie

i gastronomia oraz informacja i komunikacja udział Poznania w 2016 r. osiągnął 33,5%. Dla
porównania udział podregionu konińskiego wyniósł 10,7%, co dawało przedostatnią pozycję
wśród podregionów, przed pilskim. W działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz
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obsłudze rynku nieruchomości udział konińskiego stanowił 13,7% WDB województwa,
lokując podregion przed pilskim i leszczyńskim (Poznań osiągnął 36,2%).
1.5.

Produkcja sprzedana przemysłu
Konin jest centralnym punktem Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Miasto to

jeden z największych ośrodków przemysłu paliwowo-energetycznego (Zespół Elektrowni
Pątnów – Adamów – Konin S.A., będący właścicielem kopalń PAK KWB Konin S.A. oraz
PAK KWB Adamów S.A.). W okręgu bardzo dobrze rozwinięte są także gałęzie przemysłu
takie jak przetwórstwo aluminium, przemysł rolno-spożywczy czy przemysł materiałów
budowlanych. Istotne miejsce w życiu gospodarczym miasta zajmują firmy z sektora
produkcyjnego, np. Aluminium Konin Impexmetal S.A., zakład produkcyjny Arsanit sp. z o.o.,
Kon – Bet sp. z o.o. i Chemat sp. z o.o.
W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób z siedzibą w Koninie
produkcja sprzedana przemysłu w 2017 r. (w cenach bieżących) wyniosła 2 943,3 mln zł i była
o 6,8% niższa niż przed rokiem, ale o 11,4% wyższa niż w 2014 r. W całym okresie 2014–2017
notowano wzrost z roku na rok średnio o 3,7%.
W Koninie zdecydowana większość jednostek przemysłowych prowadziła swoją
działalność w sektorze prywatnym. W 2017 r. należało do niego 91,7% badanych podmiotów,
które wytworzyły 95,5% produkcji przemysłowej. Wśród podmiotów prywatnych większość
stanowiły: spółki kapitałowe (32,7%), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
(29,1%) i spółki osobowe (20,0%). W sektorze publicznym wszystkie podmioty były spółkami
kapitałowymi własności samorządowej.
Produkcja sprzedana przemysłu w 2017 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca Konina
wyniosła 39,2 tys. zł i była o 4,8 tys. zł większa niż w 2014 r. Wśród miast regionu Konin
zajmuje wysoką pozycję zaraz za Poznaniem (85,1 tys. zł), a wyprzedzając Leszno (35,0 tys. zł)
i Kalisz (26,5 tys. zł). Wśród wszystkich powiatów województwa Konin uplasował się na 14.
miejscu. Pierwszy w rankingu powiat szamotulski charakteryzował się wskaźnikiem na
poziomie 95,0 tys. zł, a zamykający stawkę powiat złotowski – 11,5 tys. zł, przy przeciętnej dla
województwa wielkopolskiego wynoszącej 47,0 tys. zł.
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Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w latach 2014–2017
tys. zł
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Konin

Kalisz
2014

2015

Leszno
2016

Poznań

2017

W porównaniu z 2014 r. zwiększenie produkcji zaobserwowano w dwóch sekcjach
przemysłu: dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 35,8%) oraz
wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 22,7%).
W 2017 r. produkcja sprzedana wzrosła w 12 (spośród 17) działach przemysłu, których udział
stanowił 89,2% wartości produkcji ogółem. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in.
w gospodarce odpadami i odzyskowi surowców (o 48,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 22,7%), produkcji wyrobów
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 15,2%), produkcji metalowych
wyrobów gotowych (o 8,6%), produkcji odzieży (o 6,7%) oraz artykułów spożywczych
(o 5,3%). Spadek produkcji, w relacji do 2014 r., obserwowano w przetwórstwie
przemysłowym (o 8,1%). Produkcja sprzedana obniżyła się m.in. w działach: naprawa,
konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, produkcja metali oraz produkcja mebli.
W porównaniu z 2014 r., w strukturze produkcji sprzedanej najbardziej zwiększył się
udział dominującej sekcji przemysłu Konina – wytwarzania i zaopatrywania w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,9 p.proc. do 64,0%). Wzrósł nieznacznie wkład
dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji (o 0,8 p.proc. do 4,7%).
Zmniejszył się natomiast udział przetwórstwa przemysłowego o 6,6 p.proc. do 31,3%. Spośród
17 działów przemysłu, w 2017 r. udział 7 wzrósł w porównaniu z 2014 r., 2 pozostał na tym
samym poziomie, a 8 – obniżył się. Wśród działów przetwórstwa przemysłowego wzrósł udział
produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
20

wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz papieru i wyrobów
z papieru. Zmniejszył się natomiast m.in. udział produkcji metali, artykułów spożywczych oraz
maszyn i urządzeń.
1.6.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw
W 2017 r. w Koninie wyniki finansowe przedsiębiorstw5 były lepsze od uzyskanych

w 2014 r. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 7,0% od osiągniętych 4 lata
wcześniej, o tyle wzrosły samo koszty ich uzyskania, co spowodowało, że wskaźnik poziomu
kosztów nie uległ zmianie i wyniósł 94,0%.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły w ciągu 4 lat
w tempie 10,2%, a koszty tej działalności – 7,8%. Wynik finansowy ze sprzedaży był wyższy
o 73,8% niż w 2014 r. i wyniósł 409,1 mln zł. W efekcie szybszego tempa spadku przychodów
niż kosztów ich uzyskania, ponad 3-krotnie pogorszył się wynik na pozostałej działalności
operacyjnej (z 41,5 mln zł do 14,7 mln zł). Wynik na działalności operacyjnej (423,8 mln zł)
okazał się wyższy o 53,1%. Zanotowano natomiast duże pogorszenie wyniku na operacjach
finansowych (z 131,8 mln zł do 12,7 mln zł), co było następstwem wzrostu kosztów
finansowych przy jednoczesnym spadku przychodów.
W 2017 r. wynik finansowy brutto wyniósł 436,6 mln zł wobec 408,4 mln zł w 2014 r.,
a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 64,0 mln zł (wobec 45,2 mln zł). Wynik
finansowy netto wyniósł 372,5 mln zł i był wyższy o 2,6% niż w 2014 r. Zysk netto wyniósł
387,1 mln zł i był wyższy o 1,0% od uzyskanego w 2014 r., a strata netto wyniosła 14,6 mln zł
i zmniejszyła się o 27,5%.
W 2017 r. przedsiębiorstwa w Koninie odnotowały wskaźnik rentowności obrotu
brutto na podobnym poziomie jak w 2014 r. (6,0%), współczynnik ten był jednak wyższy niż
w 2016 r. (4,5%). Zmniejszył się natomiast wskaźnik rentowności obrotu netto z 5,4% do 5,1%
(wobec 3,9% w 2016 r.). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 39,6% (wobec
32,4% w 2014 r.), a płynności finansowej II stopnia – 98,3% (wobec 85,4%).

Dane obejmują podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących
przekracza 9. Dane nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową
oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych, szkół wyższych, a także
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury posiadających osobowość prawną
i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.
5

21

Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe w 2017 r.
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W 2017 r. wskaźniki rentowności (brutto i netto) na najwyższym poziomie wśród
miast regionu wykazały przedsiębiorstwa z Kalisza (6,9% i 6,1%). Firmy z Konina zajmowały
2. pozycję, wyprzedzając podmioty zarówno z Leszna (4,9% i 4,2%), jak i Poznania (4,5%
i 3,5%).
Wartość aktywów obrotowych badanych przedsiębiorstw na koniec 2017 r. wyniosła
1 921,6 mln zł i była o 4,8% wyższa niż w 2014 r. Inwestycje krótkoterminowe wzrosły
o 19,8%, a należności krótkoterminowe – o 8,9%, natomiast zmniejszyły się zapasy o 11,2%
i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – o 20,8%.
W rzeczowej strukturze aktywów obrotowych w skali 4 lat zwiększył się udział:
inwestycji krótkoterminowych (z 25,4% do 29,0%) i należności krótkoterminowych (z 41,4%
do 43,0%). Zmniejszył się natomiast udział zapasów (z 31,1% do 26,3%) i krótkoterminowych
rozliczeń międzyokresowych (z 2,2% do 1,7%). W strukturze zapasów wzrósł udział
materiałów (z 16,6% do 20,7%), półproduktów i produktów w toku (z 4,7% do 7,6%) oraz
produktów gotowych (z 3,9% do 6,1%), natomiast zmalał udział towarów (z 73,2% do 64,4%).
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe dużych i średnich przedsiębiorstw w Koninie
na koniec 2018 r. wyniosły 2 122,8 mln zł i były o 0,6% niższe niż w 2014 r. Zobowiązania
długoterminowe stanowiły ⅓ ogółu zobowiązań (33,7% wobec 32,9% w końcu 2014 r.).
Wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła 714,9 mln zł i była o 1,7% większa niż
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w 2014 r. Zobowiązania krótkoterminowe badanych przedsiębiorstw wyniosły 1 407,9 mln zł
i były niższe o 1,8% niż na początku badanego okresu.
1.7.

Podmioty gospodarki narodowej
W końcu 2018 r. w Koninie było zarejestrowanych 8,2 tys. przedsiębiorstw6, czyli

1,9% podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego. Miasta w regionie skupiały firmy
w podobnej skali. Podmioty gospodarcze w Pile stanowiły 2,0% przedsiębiorstw Wielkopolski,
w Lesznie – 2,1%, a w Kaliszu – 2,7%. Najsilniejszym ośrodkiem przedsiębiorczości jest
stolica regionu – w Poznaniu zarejestrowanych jest 26,0% firm z województwa. W latach
2014–2018 liczba podmiotów gospodarczych w Koninie zmniejszyła się o 93 jednostki, tj.
o 1,1%7. Średnioroczne tempo spadku w tym okresie wyniosło 0,3%, przy rokrocznym
wzroście o 1,5% w województwie.
Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON
(rok poprzedni = 100)
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Przeważająca większość (95,2%) podmiotów gospodarczych to mikrofirmy
zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Dominujący udział podmiotów mikro
obserwuje się w całym okresie 2014–2018 na poziomie ok. 95%. Udział podmiotów małych
(od 10 do 49 pracujących) w 2018 r. wyniósł 3,6%. Podmioty średnie (od 50 do 249

6

Analiza dotyczy podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON. Pojęcia: podmiot, firma
i przedsiębiorstwo w tekście stosowane są zamiennie.
7
Przyczyną spadku liczby podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
w znacznym stopniu było wykreślenie z rejestru REGON w lipcu 2018 r. podmiotów, które utraciły zdolność
prawną.
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pracujących) stanowiły 1,1% ogółu podmiotów. Udział podmiotów dużych (powyżej 250
pracujących) wyniósł jedynie 0,1%.
Struktura podmiotów według klas wielkości w innych miastach regionu kształtowała
się podobnie. Zwrócić należy jednak uwagę na wyraźnie większy odsetek przedsiębiorstw
średnich w Koninie niż w Kaliszu, Lesznie i Pile (po 0,8%) czy Poznaniu (0,6%).
W rankingu 200 największych polskich firm z 2018 r. według tygodnika Wprost
znalazły się 2 przedsiębiorstwa z Konina: z branży energetycznej Zespół Elektrowni PAK S.A.
(miejsce 61.) i Konimpex sp. z o.o. (miejsce 181.), zajmujący się handlem surowcami
chemicznymi i przemysłowymi.
W 2018 r., podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowana większość podmiotów
należała do sektora prywatnego. W końcu grudnia 2018 r. było to 7,9 tys. jednostek, tj. 96,7%
ogółu przedsiębiorstw. Ponad ¾ podmiotów tego sektora stanowiły osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie handlu; naprawy pojazdów
samochodowych (25,0% wszystkich osób fizycznych), budownictwa (14,3%) oraz działalności
profesjonalnej, naukowej i technicznej (11,3%).
W Koninie liczba podmiotów gospodarki narodowej w sektorze publicznym miała
niewielki udział w liczbie podmiotów ogółem i w ciągu ostatnich lat zmniejszała się. W 2018 r.
było takich podmiotów 171, tj. o 17 mniej niż w 2014 r. Wśród nich nie było ani jednego
przedsiębiorstwa państwowego, ponieważ ich prywatyzacja zakończyła się wiele lat temu.
Dominują jednostki prawa budżetowego, których na koniec 2018 r. było 109. Charakter spółek
handlowych ma 16 podmiotów, głównie są to spółki miejskie z o.o. W badanym okresie
powstało 14 nowych podmiotów (z czego 8 to jednostki budżetowe, 1 to spółka handlowa),
a wyrejestrowało swoją działalność 35 przedsiębiorstw (odpowiednio 29 jednostek i 5 spółek).
Przedsiębiorstwa sektora publicznego są związane przede wszystkim z edukacją (44,4%),
obsługą rynku nieruchomości (19,3%) oraz administracją publiczną (15,2%).
Według stanu koniec 2018 r. w rejestrze REGON dla Konina wpisanych było 798
spółek handlowych, tj. o 47 (o 5,6%) mniej niż w 2014 r. W 63 spółkach handlowych
ulokowany był kapitał zagraniczny, co stanowiło 7,9%. Najczęściej spółki handlowe
prowadziły swoją działalność w branży: handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,1%),
przemysł (16,7%) i budownictwo (12,9%). W strukturze spółek handlowych dominowały
spółki kapitałowe (78,4%), przede wszystkim były to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(614 podmiotów). Wskaźnik przedsiębiorczości dla spółek handlowych w 2018 r. w Koninie
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wyniósł 108, tj. o 2 spółki na 10 tys. ludności mniej niż w 2014 r. W 2017 r. współczynnik
kształtował się na poziomie 129 spółek (przyczyną spadku liczby podmiotów w znacznym
stopniu było wykreślenie z rejestru REGON w lipcu 2018 r. podmiotów, które utraciły zdolność
prawną).
Wśród 172 spółek osobowych najliczniej reprezentowane były spółki jawne (114)
i komandytowe (54). Liczba zarejestrowanych spółek cywilnych w końcu 2018 r. wyniosła 398,
tj. o 2 jednostki mniej niż w 2014 r. Rejestr REGON dla Konina dopełnia 191 stowarzyszeń
i organizacji społecznych (o 14 mniej niż w 2014 r.), 109 państwowych i samorządowych
jednostek prawa budżetowego (o 14 mniej), 43 fundacje (o 27 więcej) oraz 30 spółdzielni
(o 6 mniej).
Na stronach BIP UM w Koninie w bazie organizacji pozarządowych działających na
terenie miasta znajduje się 159 fundacji i stowarzyszeń. Jedna trzecia z nich prowadzi
działalność gospodarczą. Są to głównie kluby i związki sportowe, które uzyskują dochody
z tytułu organizacji treningów oraz kursów. Druga grupa organizacji prowadzących działalność
gospodarczą jest związana z osobami niepełnosprawnymi, prowadzą np. turnusy
rehabilitacyjne i kursy usamodzielnienia. Inne organizacje związane z kulturą i sztuką oferują
np. naukę gry na instrumentach. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych jest
zatem przede wszystkim skupiona na edukacji i wychowaniu. Wyjątkiem jest Stowarzyszenie
Radio Taxi Plus powstałe w celu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju gospodarczego.
Przedsiębiorczość przejawia w tworzeniu firm, a jej najważniejszą funkcją jest
zdolność tworzenia nowych miejsc pracy, alokacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Wskaźnik
przedsiębiorczości mierzy jeden z przejawów tego zjawiska. Współczynnik wyrażony liczbą
podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Konina, w 2018 r.
wyniósł 1 102. Zauważalny jest niewielki wzrost wskaźnika przedsiębiorczości w ciągu
analizowanego okresu (z poziomu 1 080 w 2014 r.). Najbardziej atrakcyjnym miejscem do
prowadzenia działalności gospodarczej jest stolica województwa (2 082 podmiotów na 10 tys.
ludności). Wśród innych miast regionu wyższy wskaźnik przedsiębiorczości niż w Koninie
odnotowano także w Lesznie (1 390), Pile (1 166) i Kaliszu (1 143).
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Wskaźnik przedsiębiorczości w latach 2014–2018
Stan w dniu 31 XII
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Konin

Piła
2014

Kalisz
2015

2016

Leszno
2017

Poznań

2018

Zarówno w Koninie, jak i innych miastach regionu (Kalisz, Leszno, Piła i Poznań)
najwięcej przedsiębiorstw należało do branży handlowej. W 2018 r. udział podmiotów z sekcji
handel; naprawa pojazdów samochodowych w Koninie ukształtował się na poziomie 23,7%,
czyli nieco wyższym niż średnio w województwie (23,1%). Drugą najbardziej liczną branżą
okazało się budownictwo. W 2018 r. odsetek firm budowlanych zarejestrowanych w Koninie
wyniósł 12,7% (13,7% w województwie). Podium zamykają przedsiębiorstwa zajmujące się
działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, wliczaną m.in. do sektora kreatywnego
gospodarki z udziałem 10,3%. Wśród miast regionu jest to jednak najniższy wynik (maksimum
w Poznaniu – 16,1%). Na 4. miejscu plasują się podmioty prowadzące działalność w zakresie
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (8,5%), a na 5. lokacie znajdują się przedsiębiorstwa
przemysłowe (7,7%).
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Ranking branż według liczby przedsiębiorstw 2018 r.

Nazwa i symbol sekcji PKD

Konin

Kalisz Leszno

WielPoznań kopolskie

Piła

lokata
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych
G
Budownictwo
F
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
M
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Q
Przetwórstwo przemysłowe
C
Pozostała działalność usługowa
SiT
Transport i gospodarka magazynowa
H
Obsługa rynku nieruchomości
L
Administrowanie i działalność
wspierająca
N
Edukacja
P
Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
K
Informacja i komunikacja
J
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
R
Zakwaterowani i gastronomia
I
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
A
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
O
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę
D
Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacja
E
Górnictwo i wydobywanie
B

1
2

1
3

1
2

1
3

1
3

1
2

3
4
5
6
7
8

2
5
4
7
6
8

3
5
4
6
8
7

2
5
8
7
4
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2
5
6
8
9
7

3
7
4
5
6
8

9
10

12
9

12
9

12
9

10
12

11
10

11
12

10
11

10
11

10
11

11
4

12
9

13
14

14
13

13
14

14
13

14
13

15
14

15

15

15

15

15

13

16

16

17

16

18

16

17

18

19

17

16

18

18
19

17
19

16
18

17
19

17
19

17
19

W 2018 r. w Koninie zarejestrowano 788 nowych podmiotów gospodarczych, tj.
o 8,1% więcej niż w 2014 r. W całym okresie 2014–2018 przybyło 3,7 tys. nowych
przedsiębiorstw. Na podobnym poziomie rozwijała się przedsiębiorczość w Lesznie – 3,5 tys.
nowo zarejestrowanych podmiotów i Pile – 3,4 tys. Jednak w Kaliszu powstało więcej nowych
firm (4,7 tys.), a niekwestionowanym liderem pozostaje Poznań (45,0 tys.). Nowo zakładane
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przedsiębiorstwa w Koninie należały w przeważającej większości do sektora prywatnego
(92,6%). W latach 2014–2018 tylko 14 podmiotów pochodziło z sektora publicznego, przede
wszystkim były to państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. Wśród
przedsiębiorstw zarejestrowanych w latach 2014–2018 przeważały osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą (3,2 tys., tj. 86,3%). Kolejną grupą były spółki handlowe, które
stanowiły 7,8% ogółu nowych podmiotów.
Ranking branż na podstawie liczebności nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
w Koninie
Nazwa i symbol sekcji PKD

2014

2015

2016

2017

2018

2014–
–2018

lokata
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych
G
Budownictwo
F
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
M
Przetwórstwo przemysłowe
C
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Q
Pozostała działalność usługowa
SiT
Administrowanie i działalność
wspierająca
N
Transport i gospodarka magazynowa
H
Edukacja
P
Informacja i komunikacja
J
Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
K
Zakwaterowani i gastronomia
I
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
R
Obsługa rynku nieruchomości
L
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo
A
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę
D
Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacja
E
Górnictwo i wydobywanie
B
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
O
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Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności najwięcej zarejestrowanych w tym
okresie podmiotów pochodziło z branży: handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,7%;
w tym z działu handel detaliczny – 14,4% i hurtowy – 4,1%), budownictwo (19,3%; w tym
z działu roboty budowlane specjalistyczne – 15,3% i budowa budynków – 3,5%), działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3%; w tym z działu działalność prawnicza,
rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – 2,9%, pozostała działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna – 2,2% i działalność firm centralnych; doradztwo w zarzadzaniu – 1,9%)
oraz przetwórstwo przemysłowe (7,6%; w tym z działu produkcja wyrobów z metali – 2,2%
i naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 1,1%).
W 2018 r. z rejestru REGON dla Konina wyrejestrowano 812 podmiotów, tj. o 13,1%
więcej niż w 2014 r. W okresie 2014–2018 wykreślono łącznie 3,5 tys. przedsiębiorstw.
Wyrejestrowane przedsiębiorstwa w Koninie należały w większości do sektora prywatnego
(92,6%). Wśród wykreślonych podmiotów gospodarczych przeważały osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (84,3%), a spółki handlowe stanowiły 8,3%
wyrejestrowanych podmiotów. Podobnie jak w przypadku nowo zakładanych firm, podmioty
wyrejestrowane prowadziły działalność głównie w ramach: handlu; naprawy pojazdów
samochodowych (28,3% ogółu wykreślonych jednostek w analizowanym okresie),
budownictwa (16,0%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,1%) oraz
przetwórstwa przemysłowego (7,6%).
Relacja liczby wyrejestrowanych podmiotów do nowo zarejestrowanych
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Stosunek liczby podmiotów wykreślonych z rejestru do jednostek nowo
rejestrowanych w 2018 r. w Koninie wyniósł 103,0% (98,5% w 2014 r.). W całym okresie
2014–2018 relacja ukształtowała się na poziomie 96,9%, co oznacza że na każde 100 nowych
zarejestrowań przypadało średnio 97 wyrejestrowań. Nowych rejestracji było więcej niż
wyrejestrowań w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek
cywilnych (po 95 wyrejestrowań na 100 nowych zarejestrowań). Natomiast mniej korzystnie
kształtował się wskaźnik dla spółek handlowych, gdzie na 100 nowych zarejestrowań w tej
grupie podmiotów przypadało 104 wyrejestrowania, podobnie jak w przypadku spółdzielni
(156 wyrejestrowań). W latach 2014–2018 najkorzystniejszą relację odnotowano w Poznaniu
(78 wyrejestrowań na 100 nowych wpisów do rejestru. Na zbliżonym poziomie do
obserwowanego w Koninie kształtował się wskaźnik dla Leszna i Piły (98). Natomiast ujemne
saldo wykazał rejestr w Kaliszu (101 wyrejestrowań na 100 nowych zarejestrowań).
1.8.

Podmioty sektora kreatywnego
Sektor (przemysł) kreatywny utożsamiany także z przemysłem kultury jest

stosunkowo nowym sektorem światowej gospodarki. Definicję przemysłu kreatywnego
wprowadził międzysektorowy Zespół ds. Przemysłów Kreatywnych z Wielkiej Brytanii, wg.
której sektor przemysłowy to działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu,
i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie
i wykorzystywanie praw własności intelektualnej. Podstawą do zaistnienia tych działań jest
bogata i wielodyscyplinarna wiedza twórców sektora kreatywnego, w wyniku której
wytwarzane i dystrybuowane są dobra oraz usługi posiadające wartość dodaną (m.in. wysoką
jakość, atrakcyjną i przemyślaną formę). Powstające w tym sektorze produkty spełniają
wyznaczone cele rynkowe, przynosząc tym samym znaczne korzyści ekonomiczne w sektorze
usług oraz przemyśle z którymi częstokroć się łączą. Dla twórców działających w sektorze
kreatywnym głównym źródłem zysków są przychody z handlu oraz praw własności
intelektualnej. Do dziedzin sektora kreatywnego zaliczane są:
1. Z sekcji J Informacja i komunikacja
•

Dział 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

•

Dział 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

2. Z sekcji M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
•

Dział 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy
techniczne
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•

Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

•

Dział 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
(Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, Działalność
fotograficzna, Działalność związana z tłumaczeniami, Pozostała działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana)

3. Z sekcji R Działalność związana z kulturą i rozrywką
•

Dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

W 2018 r. do sektora kreatywnego w Koninie należało 505 przedsiębiorstw, tj. 6,2%
ogółu podmiotów gospodarczych. Odsetek firm zaliczanych przemysłów kreatywnych był na
nieco wyższym poziomie niż w przeciętnie w województwie (6,1%), jednak pozostaje w tyle
za innymi miastami regionu. Liderem sektora kreatywnego jest bezsprzecznie Poznań (9,0%
przedsiębiorstw prowadzi działalność klasyfikowaną jako przemysły kreatywne). Wyższy
udział sektora kreatywnego notuje się także w Lesznie (7,1%), Kaliszu (6,9%) i Pile (6,7%).
Podmioty sektora kreatywnego w latach 2014–2018
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W latach 2014–2018 zarejestrowano w Koninie łącznie 235 nowych przedsiębiorstw
prowadzących działalność w sektorze kreatywnym, jednocześnie w tym czasie wykreślono 240
takich podmiotów, co skutkowało ujemnych saldem wpisanych i wykreślonych firm sektora
kreatywnego (-5). Dodatnie saldo obserwuje się w Poznaniu (+516), Pile (+51) i Lesznie (+26).
Podobnie jak w Koninie, ujemne saldo odnotowano w Kaliszu (-5).
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1.8.

Migracje podmiotów
Struktura terytorialna zbiorowości jednostek ujętych w rejestrze REGON modyfikuje

się również na skutek zmiany lokalizacji podmiotów gospodarki narodowej. W odniesieniu do
osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oznacza to
zmianę adresu siedziby organu zarządzającego, a dla osób fizycznych – zmianę adresu miejsca
zamieszkania. Analiza takiego ruchu wędrówkowego przedsiębiorstw ma za zadanie ustalenie,
jakie były kierunki i natężenie przemieszczeń podmiotów gospodarczych poza miasto
centralne.
Z Konina w 2018 r. migrowały 133 podmioty (w tym 131 podmiotów mikro), tj. o 19
jednostek więcej niż w 2014 r. Wśród migrujących podmiotów przeważały osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (111 przedsiębiorstw, czyli 83,5%), liczne były również
spółki handlowe (14 jednostek, tj. 10,5%). Ponad połowa firm (57,9%) migrowała do powiatu
konińskiego, 27,1% jednostek przeniosło swoją działalność poza powiat koniński pozostając
jednak w województwie, a 15,0% migrowało poza województwo wielkopolskie. W granicach
powiatu konińskiego w 2018 r. podmioty migrowały najczęściej do gminy Stare Miasto (29
przedsiębiorstw, tj. 37,7%), a w dalszej kolejności do gmin Kazimierz Biskupi (14, tj. 18,2%)
i Golina (12, tj. 15,6%). Z Konina migrowały przedsiębiorstwa reprezentujące łącznie 17 sekcji
PKD. Najczęściej zajmowały się one działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (14,3%
podmiotów), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (12,3%), pozostałą działalnością
usługową (12,0%) i budownictwem (11,3%).
Migracje podmiotów gospodarki narodowej z Konina w 2018 r.
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Do Konina w 2018 r. migrowały 72 przedsiębiorstwa, w tym aż 49 podmiotów (70,0%)
z innych gmin w województwie wielkopolskim. Z województwa mazowieckiego przeniosło się
6 firm, 4 – z łódzkiego, a po 3 – z śląskiego i zachodniopomorskiego. Wobec większego
odpływu firm z Konina niż napływu podmiotów na jego teren, w 2018 r. odnotowano ujemne
saldo migracji przedsiębiorstw, które wyniosło -61 jednostek.
W latach 2014–2018 do Konina migrowało 289 firm, były to przede wszystkim
podmioty z innych gmin w województwie wielkopolskim (204 jednostki, tj. 70,6%). Drugim
najczęstszym kierunkiem, z którego przenosiły się przedsiębiorstwa, było województwo
mazowieckie (ok. 7% ogółu migrujących firm). W analizowanym okresie obserwowano
większy odpływ podmiotów gospodarczych z Konina niż ich napływ na teren miasta, co
wpłynęło na ujemne saldo migracji przedsiębiorstw (-272 jednostki).
Wśród podmiotów migrujących dominują osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, można zatem przyjąć że istnieje związek pomiędzy migracjami firm a migracjami
ludności. Wysoką zależnością statystyczną charakteryzują się także odpływ ludności (liczba
wymeldowań) z odpływem przedsiębiorstw. Korelacja jest na niższym poziomie, jeśli z analizy
wyłączone zostaną osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co jednak potwierdza,
że przedsiębiorstwa migrują także niezależnie od przepływów mieszkańców.
W latach 2014–2018 z Konina odpłynęło w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
1,5 firm. Saldo migracji przedsiębiorstw na 1 000 ludności było ujemne i wyniosło -0,7, co
oznacza że w badanym okresie na każde 1 000 mieszkańców Konina ubyło 0,7 podmiotów.
W Koninie ujemne saldo migracji przedsiębiorstw (-272) nie zostało zrekompensowane przez
dodatnią różnicą firm nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych (+114).
1.9.

Klastry, instytucje otoczenia biznesu i inicjatywy sieciowania8

Obecnie na terenie Konina działa jedna organizacja klastrowa (formalnie od 2018 r.)
„Zielona Energia – Konin”. Powstała w celu integracji potencjałów oraz podmiotów
związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania
energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki
niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Do organizacji klastrowej należą: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (Koordynator Klastra), Miasto Konin, Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

8

Opracowano na podstawie ogólnodostępnych informacji medialnych. Brak oficjalnych danych.
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oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu z Warszawy. Na liście
zaplanowanych przedsięwzięć jest 19 projektów inwestycyjnych.
W 2013 r. powstała inicjatywa klastrowa „Klaster Technologii Niskoenergetycznych”.
Jej celem jest podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw związanych
z technologiami niskoenergetycznymi poprzez współpracę firm z branży architektury,
projektowania, budownictwa, elektrycznej, instalacyjnej i doradztwa energetycznego. Liderem
projektu została spółka Nuvarro. Aktualnie inicjatywa klastrowa jest nieaktywna (uśpiona), ale
może zostać wznowiona wraz z pojawieniem się nowych rozwiązań finansowych lub
systemowych.
Jedno przedsiębiorstwo z Konina Hortimex Plus, zajmujące się sprzedażą i dystrybucją
dodatków do żywności, jest zaangażowane w Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
Stowarzyszenie w Kaliszu. Istnieje możliwość, że w regionie funkcjonują inne, inicjatywy
klastrowe, jeszcze nie ogłoszone lub inne sieci, które ze względu na brak sformalizowania nie
można zidentyfikować.
Do najważniejszych instytucji otoczenia biznesu w Koninie należą: Konińska Izba
Gospodarcza i Agencja Rozwoju Regionalnego. Izba zrzesza podmioty gospodarcze oraz
gminy i podejmuje przede wszystkim działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości,
w tym

udziela

podmiotom

gospodarczym

pomocy

w

rozwiązywaniu

problemów

ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Agencja Rozwoju Regionalnego jako
organizacja pozarządowa działa na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki
i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych
i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Od 2016 r. Agencja
prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.
W Koninie działa także Cech Rzemiosł Różnych, terenowa jednostka Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i wspomniane Nuvarro – Centrum Transferu
Technologii. Spółka ta, jako prywatna instytucja otoczenia biznesu, zajmuje się działalnością
doradczo-szkoleniową i badawczo-rozwojową, głównie w zakresie eko-innowacji.
Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej w 2014 r. został rekomendowany
(analiza9 na zlecenie starostwa powiatowego w Koninie) jako dobra lokalizacja dla
powstawania sieci współpracy, niestety zapisy opracowania nie przełożyły się na rozwój
inicjatyw sieciowania. Wydaje się, że wynika to z braku tradycji współpracy w przeszłości,

9

Analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, Konsorcjum firm Creative Tower Paweł Gałecki ResPublic Sp. z o.o.,
Konin 2014.
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różnorodności

branż

i

rozdrobnienia

przedsiębiorczości

oraz

braku

świadomości

przedsiębiorców co do korzyści wynikających ze współpracy w ramach sieci powiązań. Nie da
się rozwijać sieci utworzonej odgórnie. Zagrożeniem dla powstawania sieci powiązań jest także
odpływ młodych ludzi z miasta.

2. Rynek pracy
Pracujący i przeciętne zatrudnienie10

2.1.

W 2017 r. w Koninie liczba pracujących (według faktycznego miejsca pracy) wynosiła
24 478 osób, z czego 47,8% stanowiły kobiety. W latach 2014–2017 liczba pracujących ulegała
znacznym wahaniom i tak w roku 2014 wynosiła 23 294, w kolejnych dwóch latach spadła
o 4,3% (w 2016 r.), by następnie wzrosnąć o 9,8%. Liczba pracujących kobiet wykazała
znacznie mniejsze wahania i pomiędzy najniższą wartością 11 517 w roku 2016 a najwyższą,
notowaną rok później – 11 693, wyniosły one 1,5%.
Pracujący Koninie według płci w latach 2014–2016
Lata

Ogółem

W tym kobiety

2014

23294

11547

2015

23159

11528

2016

22293

11517

2017

24478

11693

Udział pracujących w Koninie w latach 2014–2016 w populacji ludności w wieku
produkcyjnym zamieszkującej miasto nie przekraczał połowy i wahał się od 48,8% w 2016 r.
do 49,6% rok wcześniej. Dopiero w roku 2017 przekroczył granice 50% i wyniósł 54,6%, przy
czym udział kobiet w liczbie osób tej płci w wieku produkcyjnym był wyższy niż udział
mężczyzn i wynosił, odpowiednio: 55,0% i 54,2%. Największe różnice odnotowano w roku
2016 gdy udział pracujących kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ludności w wieku
produkcyjnym wg odpowiedniej grupy płci wynosił: 53,0% i 45,0%. W przypadku pozostałych
miast podobnej wielkości w województwie wielkopolskim niższa wartość wskaźnika udziału
pracujących ogółem w liczbie osób w wieku produkcyjnym odnotowano w 2017 r. jedynie

10

Konin tradycyjnie utożsamiany jest z Konińskim Zagłębiem Węgla Brunatnego jednak w analizie
rynku pracy sektor górniczy w Koninie nie był brany pod uwagę, ponieważ obecnie nie zatrudnia on w Koninie
pracowników, w związku z migracją w 2018 r. Kopalni Węgla Brunatnego do powiatu konińskiego (Stare Miasto).
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w Pile (52,9%), w Kaliszu wyniósł on 57,0%, natomiast najwyższy był w Lesznie
i ukształtował się na poziomie 59,8%. Udział kobiet pracujących w populacji kobiet w wieku
produkcyjnym we wszystkich omawianych miastach był wyższy niż w Koninie i osiągał
wartość od 56,4% w Pile do 66,8% w Lesznie. Także udział kobiet pracujących w liczbie
pracujących ogółem był najniższy w Koninie, we wszystkich pozostałych omawianych
miastach przekraczał połowę i wahał się pomiędzy 50,5% w Kaliszu a 53,0% w Lesznie.
Spośród osób pracujących w Koninie w 2017 r. najwięcej 4 880 skupionych było
w przetwórstwie przemysłowym, choć pierwszą pozycję wśród sekcji o najwyższej liczbie
pracujących przetwórstwo osiągnęło dopiero w omawianym roku. W latach 2014–2017
obserwowano tu największe wahania w liczbie pracujących, gdzie najniższą wartość 3 113
odnotowano w 2016 r., w następnym roku wzrost o 36,2%. W latach 2014–2016 najwięcej
pracujących notowano w handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych
(w roku 2014 – 4 098 osób; w 2017 – 4 342, tj. 17,7% ogółu pracujących). Na kolejnych
miejscach uplasowały się: edukacja (2 914 w 2017 r., tj. 11,9%), budownictwo (8,9%),
administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (8,8%),
opieka zdrowotna i pomoc społeczna (8,7%). Znaczne udziały mieli także pracujący
w transporcie i gospodarce magazynowej (5,7%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (4,6%).
Pracujący w tej ostatniej sekcji w Koninie stanowili 14,8% wszystkich pracujących
w przemyśle energetycznym w województwie wielkopolskim.
Struktura pracujacych w Koninie w 2017 r.
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Najbardziej sfeminizowanymi sekcjami gospodarki w Koninie są tradycyjnie: opieka
zdrowotna i pomoc społeczna, w której 81,4% pracujących stanowią kobiety, edukacja (80,9%),
działalność finansowa i ubezpieczeniowa (76,3%), administracja publiczna i obrona narodowa
(71,0%), kultura (65,8%), zakwaterowanie i gastronomia (64,8%), ale także działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (61,6%). Największe udziały mężczyzn w liczbie
pracujących odnotowano natomiast w sekcjach: budownictwo (90,4%), wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę (81%), dostawa wody,
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (79,9%),
przetwórstwo przemysłowe (79,8%), transport i gospodarka magazynowa (73,5%).
Należy jednak pamiętać, że zarówno rynki pracy miast, jak i gmin o charakterze
miejsko-wiejskim czy wiejskim nie zamykają się w granicach administracyjnych, i nie
funkcjonują w oderwaniu od jednostek je otaczających. Rzesze pracowników przepływają
pomiędzy nimi, a część wykonuje zadania służbowe poza siedzibą firmy, np. w formie pracy
zdalnej. Zatem rozpatrując sytuację na konińskim rynku pracy należy mieć na uwadze zarówno
to, że część mieszkańców Konina pracuje w przedsiębiorstwach i organizacjach znajdujących
się poza granicami miasta, z drugiej strony część pracujących w mieście zamieszkuje
w gminach mniej lub bardziej od miasta oddalonych. Dla pełnego obrazu sytuacji na rynku
pracy Konina ważne jest zatem i to co dzieje się w gminach powiatu konińskiego, w którym
w roku 2017 liczba pracujących wyniosła 16 202 osoby, o 1 348, tj. 7,7% mniej niż rok
wcześniej, gdy liczba pracujących (w latach 2014–2017) osiągnęła najwyższą wartość. Z liczby
pracujących ogółem w 2017 r. 49,7% stanowiły kobiety. Udział pracujących na terenie powiatu
konińskiego w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zamieszkujących powiat w 2017 r. był
niezwykle niski i wynosił 19,6% (w przypadku kobiet – 21,0%, a mężczyzn – 18,5%), najniższy
w omawianym okresie.
Pracujący w powiecie konińskim według płci w latach 2014–2016
Lata

Ogółem

W tym kobiety

2014

16863

7374

2015

17440

7689

2016

17550

7869

2017

16202

8057
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Struktura pracujących według PKD w powiecie konińskim jest podobna do
obserwowanej w Koninie. Najwięcej, bo 20,4% pracowało w przetwórstwie przemysłowym.
Na kolejnych miejscach uplasowały się: handel hurtowy i detaliczny (18,7%) oraz edukacja
(16,9%). Natomiast na 4. miejscu, z liczbą pracujących 1 105 i udziałem w wysokości 6,8%
liczby pracujących znalazło się górnictwo i wydobywanie, z którym tradycyjnie kojarzony jest
Konin. Pracujący w górnictwie i wydobywaniu w powiecie konińskim w 2017 r. stanowili
28,7% pracujących w sekcji B w województwie wielkopolskim, choć w latach 2014–2017
liczba pracujących w powiecie w tym obszarze gospodarki uległa znacznemu ograniczeniu –
o 33,3%.
W 2017 r. w Koninie przeciętne zatrudnienie wyniosło 21 546 osób, z czego
2/3 zatrudnionych pracowało w sektorze prywatnym. Liczba osób zatrudnionych w latach
2014–2017 wykazywała znacznie mniejsze wahania niż liczba pracujących i mieściła się
w przedziale pomiędzy 21 512 w roku 2014 a 22 194 rok później. W powiecie konińskim
w roku 2017 przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 14 329 osób (z czego aż 71,5%
w sektorze prywatnym). W latach 2014–2016, pomimo wzrostu liczby pracujących, przeciętne
zatrudnienie w powiecie konińskim systematycznie, choć nieznacznie spadało (z 15 019 w roku
2014 do 14 846 w 2016 r.), w roku 2017, podobnie jak w przypadku liczby pracujących spadek
przeciętnego zatrudnienia był już wyraźny.
Podobne wahania wartości wskaźnika zanotowano w Lesznie, gdzie w latach
2014–2017 przeciętne zatrudnienie wzrosło z 18 498 (w 2014 r.) do 19 045 (w 2017 r.), jednak
w międzyczasie spadło do 17 963 (w 2016 r.). Natomiast w Kaliszu i Poznaniu po niewielkim
spadku przeciętnego zatrudnienia w latach 2014–2015 obserwowany był stały wzrost
wskaźnika.
Przeciętne zatrudnienie według sektorów własności w latach 2014–2017
2017
Wyszczególnienie
Konin
Powiat koniński
Kalisz
Leszno
Poznań

2014

2015

21512
15019
24533
18498
224290

22194
14855
24312
18918
224213
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2016
21726
14846
25132
17963
233156

ogółem
21546
14329
25711
19045
235632

w tym
sektor
prywatny
14254
10244
17343
14060
152989

2.2.

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem11
W roku 2016 do Konina z innych gmin, zarówno województwa wielkopolskiego, jak

i spoza niego, dojeżdżało do pracy12 7 932 pracowników najemnych. Najwięcej 5 650 osób
z powiatu konińskiego, z tego: 864 osoby z Kazimierza Biskupiego, 733 ze Starego Miasta, 720
ze Ślesina, 627 z Goliny, 608 z Kramska, 408 z Krzymowa i 406 ze Rzgowa. Spoza powiatu,
ale w ramach województwa wielkopolskiego najwięcej pracowników najemnych przyjeżdżało
do Konina z Tuliszkowa – 217, Turku – 201 oraz Władysławowa – 129. Pracownicy zasilający
koniński rynek pracy spoza województwa wielkopolskiego zamieszkiwali najczęściej
województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i opolskie.
Jednocześnie w celu wykonywania pracy z Konina w 2016 roku wyjeżdżało 3 750
pracowników najemnych, z czego większość do gmin powiatu konińskiego i Poznania.
W powiecie konińskim największą siłę przyciągania pracowników zamieszkujących Konin
miały przedsiębiorstwa mające swą siedzibę w Starym Mieście i Kleczewie, do których
dojeżdżało odpowiednio: 577 i 495 osób. Do Poznania z Konina dojeżdżało w związku z
wykonywaniem pracy 540 osób, do Warszawy – 186, do Inowrocławia – 75, natomiast do
Wrocławia – 35.
Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem13 wynosi 2,11 i plasuje Konin wśród
gmin województwa wielkopolskiego o najkorzystniejszym stosunku przyjeżdżających do
wyjeżdżających do pracy i największej sile przyciągania, choć większą liczbą przyjeżdżających
charakteryzowały takie, mniejsze rynki pracy, jak: Leszno, Komorniki, Tarnowo Podgórne.
Także Kalisz i oczywiście Poznań przyciągały większą liczbę pracowników najemnych. Jednak
po przeliczeniu stosunku przyjeżdżających do wyjeżdżających okazuje się, że zarówno Piła,
Kalisz, jak i Leszno mają wynik słabszy, choć Kalisz i Leszno nieznacznie – 2,04.

11

Badanie „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem” GUS przeprowadzone zostało 2-krotnie za:
2006 i 2016 r. oraz w roku 2011 (z danymi z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, jako badanie
„Dojazdy do pracy”).
12
Zgodnie z metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględniono zarówno przepływy
miedzy gminami danego województwa, jak i do gmin innych województw.
13
Stosunek liczby przyjeżdżających do liczby wyjeżdżających.
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Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.
Wyszczególnienie
Konin
Kalisz
Leszno
Piła
Poznań

2.3.

Wyjeżdżający

Przyjeżdżający

3750
4696
3978
2406
27368

Iloraz przepływów

7932
9584
8102
4015
85896

2,12
2,04
2,04
1,67
3,14

Cudzoziemcy na konińskim rynku pracy14

W ostatnich latach pracodawcy coraz częściej zmuszeni są uzupełniać niedobory
pracowników cudzoziemcami. Pomimo znacznego bezrobocia także w Koninie i powiecie
konińskim zatrudniani są pracownicy pochodzący zza granicy. Pracownicy pochodzący
z krajów Unii Europejskiej zatrudniani są na zasadzie swobody przepływu pracowników,
natomiast dla zatrudnienia obywateli pozostałych krajów niezbędne jest uzyskanie pozwolenia
na pracę wydawanego przez wojewodę lub, jak w przypadku obywateli Armenii, Białorusi,
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy złożenia w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na mocy tego dokumentu pracownik może wykonywać
prace przez 6 miesięcy. A od 1 stycznia 2018 r. także na podstawie zezwolenia na pracę
sezonową. Struktura danych o zezwoleniach na pracę nie pozwala niestety na ich analizę na
poziomie powiatów. Natomiast informacja o liczbie osób, dla których pracodawcy złożyli
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie stanowi informacji o rzeczywistej
liczbie cudzoziemców pracujących na rynku pracy, zarówno ze względu na szarą strefę,
w której cudzoziemcy wykonują pracę „na czarno”, jak i ze względu na brak możliwości
zweryfikowania czy cudzoziemiec, którego oświadczenie dotyczy rzeczywiście podjął pracę.
Powiatowe urzędy pracy sygnalizują, że ze względu na problemy z rekrutacją pracowników
liczba składanych oświadczeń jest większa niż rzeczywiste zatrudnienie i realne potrzeby.
Obserwacja trendu pozwala jednak wnioskować o potrzebach lokalnych rynków pracy.
A zatem w 2018 r. na konińskim rynku pracy obejmującym obszar działania
powiatowego urzędu pracy (Konin i powiat koniński) złożono 2 722 oświadczenia
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z czego 513 dotyczyło kobiet, natomiast 2 209 mężczyzn.
Cudzoziemcy pochodzili głównie z Ukrainy – 90,9% i zatrudniani byli w: przetwórstwie
przemysłowym – 838, budownictwie – 657 osób, transporcie i gospodarce magazynowej – 350,
handlu – 348 oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami – 250.
14

Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
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Liczba cudzoziemców, o zamiarze zatrudnienia których konińscy pracodawcy
poinformowali PUP w ciągu trzech lat wzrosła o 123,3%. W roku 2016 ich liczba wynosiła
1 219 osób, z czego 95,4% stanowili obywatele Ukrainy, rok później 1 977, z czego Ukraińcy
– 91,6%. W pierwszych latach cudzoziemcy zatrudniani byli głównie przez agencje pracy –
w roku 2016 – ponad 40%, rok później co trzeci, spośród pracodawców zatrudniających
pracowników zza granicy bezpośrednio przeważali działający w zakresie budownictwa,
transportu i magazynowania oraz rolnictwa.
Cudzoziemcy zatrudniani w 2018 r. przez konińskich przedsiębiorców to zaledwie 1,6%
wszystkich, których chęć zatrudnienia zgłosili pracodawcy z terenu województwa
wielkopolskiego. Niemal 40% (65 335 osób) z nich pracowało na poznańskim rynku pracy
obejmującym miasto Poznań i powiat poznański. Więcej cudzoziemców znajdowało
zatrudnienie także na kaliskim i leszczyńskim rynku pracy, odpowiednio: 8 019 i 3 870 osób.
Większy niż w Koninie jest też udział kobiet w liczbie cudzoziemców (w Kaliszu – 25,7%,
w Lesznie – 24,5%). Co jednak charakterystyczne, podczas gdy zmiany w prawie regulującym
zatrudnianie cudzoziemców spowodowały spadek liczby osób, dla których złożono
oświadczenia, w porównaniu z rokiem 2017 (w Kaliszu o ponad 1/3, w Lesznie o 1/5, natomiast
w Poznaniu jedynie o 3,5%) koniński rynek pracy zdaje się dopiero rozwijać wykorzystanie
zagranicznych zasobów pracowniczych (wzrost o 37,7% w porównaniu z 2016 r.). Wiąże się
to przede wszystkim z wysokim udziałem rolnictwa w zatrudnianiu cudzoziemców w Kaliszu
i Lesznie (28,1% wszystkich zatrudnionych w 2017r., 39% w Lesznie i zaledwie 8,5%
w Koninie), dla pełnego obrazu wykorzystania na rodzimych rynkach pracy pracowników
pochodzących spoza granic naszego kraju do liczby cudzoziemców na kaliskim i leszczyńskim
runku pracy należałoby doliczyć pracowników sezonowych w rolnictwie w liczbie nie
mniejszej niż w roku 2017, czyli odpowiednio: 4 791 i 1 363 osoby.

2.4.

Wynagrodzenia

W roku 2017 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w Koninie
3 930,84 zł (w sektorze publicznym było wyższe od przeciętnej i zamykało się kwotą
4 330,96 zł, w sektorze prywatnym zaś niższe, wynoszące: 3 726,16 zł). Najlepiej zarabiali
pracownicy związani z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem – przeciętnie 6 830,75 zł, przy
czym występowały tu znaczne różnice pomiędzy wynagrodzeniami w sektorze publicznym –
7 042,44 zł, a prywatnym – 6 608,74 zł. Ponadto zarobki wyższe od przeciętnych otrzymywali
także pracownicy wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i gorącą wodę –
6 091,98 zł (największe różnice pomiędzy sektorami – publiczny: 4 735,66 zł, prywatny:
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6 223,59 zł), administracji publicznej i obrony narodowej – 5 512,84 zł, budownictwa
5 058,37 zł, działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 4 916,75 zł oraz dostawie wody,
gospodarowaniu ściekami i rekultywacji – 4 230,04 zł i edukacji – 4 130,91 zł. W pozostałych
sekcjach pracownicy otrzymywali wynagrodzenie niższe od przeciętnego w mieście, w tym
najniższe w: pozostałej działalności usługowej.
W powiecie konińskim wynagrodzenia były nieco niższe, z przeciętnym na poziomie
3 439,20 zł. W strukturze wynagrodzeń uwagę zwraca przede wszystkim rozpiętość pomiędzy
najwyższymi a najniższymi uposażeniami miesięcznymi (te najwyższe, na poziomie
6 199,07 zł zanotowano w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, zaś najniższe – 2 254,62 zł
w sekcji

informacja

i

komunikacja),

a

także rozpiętości

pomiędzy przeciętnymi

wynagrodzeniami w sekcji A pomiędzy sektorem publicznym (8 039,38 zł) a prywatnym
(3 663,52 zł).
W porównaniu z rokiem 2014 wynagrodzenia w Koninie wzrosły o 7,6%, przy czym
bardziej dynamicznie w sektorze prywatnym (9,2%) niż publicznym (6,4%). Najbardziej
wzrosły wynagrodzenia w: administrowaniu i działalności wspierającej o 25,3%,
zakwaterowaniu i gastronomii (24,7%), handlu i budownictwie (odpowiednio 21,1% i 21,0%).
Dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń zanotowano także w: informacji i komunikacji (15,0%),
kulturze (14,0%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (13,9%), transporcie
(13,0%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (12,0%). Spadek w porównaniu
z 2014 r. odnotowano jedynie w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i gorąca wodę (-1,1%), choć w porównaniu z rokiem poprzednim spadki odnotowano także
w działalności finansowej i ubezpieczeniowej o 7,2%, informacji i komunikacji (9,5%) oraz
edukacji (0,3%).
Wynagrodzenie w Koninie w 2017 r. było niższe od przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w województwie wielkopolskim ogółem o 4,7%. Najlepiej zarabiali
Wielkopolanie w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i gorącą wodę
(6 946,44

zł),

informacji

i

komunikacji

(6 630,87

zł),

działalności

finansowej

i ubezpieczeniowej (6 220,69 zł) oraz górnictwie i wydobywaniu (5 382,67 zł). Najniższe
wynagrodzenia osiągali w sekcji zakwaterowanie i działalność wspierająca (2 685,85 zł).
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD w Koninie w 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane przez pracowników na konińskim
rynku pracy były wyższe od wynagrodzeń oferowanych w Kaliszu i Lesznie, gdzie w 2017 r.
można było uzyskać odpowiednio: 3 889,47 zł i 3 745,87 zł. Tam, podobnie jak w Koninie
w sektorze publicznym zarabiało się lepiej niż w sektorze prywatnym. W obu miastach też
najwyższe uposażenie uzyskiwani pracownicy sekcji: działalność finansowa i ubezpieczeniowa
(w Kaliszu 5 655,81 zł, w Lesznie 5 727,12 zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i gorącą wodę (5 329,37 zł w Kaliszu i 4 727,62 zł w Lesznie oraz
w administracji publicznej i obronie narodowej (Kalisz: 5 064,50 zł, Leszno: 4 814,67 zł).
Więcej niż wynosiła średnia dla miasta zarabiano także w budownictwie, dostawie wody
i gospodarowaniu ściekami, informacji i komunikacji i edukacji. W Kaliszu i Lesznie najniższe
wynagrodzenia uzyskiwali

pracownicy administrowania i

działalności

wspierającej

(odpowiednio: 2 452,11 zł i 2 617,99 zł) oraz zakwaterowania i gastronomii (odpowiednio:
2 489,00 zł i 2 591,84 zł).
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2.5.

Warunki pracy

W roku 2018 w Koninie w warunkach zagrożenia pracowało 1 761 spośród
przebadanych osób, z czego 33,7% w warunkach zagrożenia więcej niż jedną grupą czynników.
Co charakterystyczne w latach 2014–2018 populacja pracujących w warunkach zagrożenia nie
uległa zmianie, podczas gdy w powiecie konińskim spadła o połowę (z 2 075 do 1 067 osób).
Najczęściej występującą grupą czynników było zagrożenie związane ze środowiskiem pracy,
u niemal 40% (1 329 osób). Pracujący w warunkach uciążliwych stanowili 30,0% populacji,
ich liczba na przestrzeni lat 2014–2018 spadła o 33,5%, natomiast udział o 15,1 p.proc. wśród
czynników związanych ze środowiskiem pracy dominował hałas (67%) i pyły przemysłowe
(22,3%), w znacznie mniejszym stopniu wibracje (12,7%) i substancje chemiczne (6,5%).
Czynniki mechaniczne stanowiły w Koninie w 2017 r. zagrożenie dla 532 pracujących.
W powiecie konińskim, jak już zostało wspomniane, liczba pracujących w warunkach
zagrożenia spadła w latach 2014-2018 niemal o połowę i stało się tak głównie za sprawą zmian
w liczbie pracujących w warunkach zagrożenia spowodowanego uciążliwością pracy (spadek
z 1935 do 913, czyli o 47,2%). Pracujący pod wpływem tego czynnika stanowili 85,9%
populacji pracujących w warunkach zagrożenia w powiecie konińskim i 10,5% podlegających
temu czynnikowi w województwie wielkopolskim.
W Kaliszu i Lesznie liczba pracujących w warunkach zagrożenia w latach 2014–2018
ulegała nieznacznym wahaniom (w Kaliszu pomiędzy maximum a minimum o 143 osoby,
w Lesznie o 244), a główne zagrożenia wynikały ze środowiska pracy (w Kaliszu – 48,5%,
w Lesznie 69,4%). W powiecie pilskim wahania były znacznie większe (pomiędzy rokiem 2015
a 2018 o 829 osób), jednak różnica pomiędzy liczba pracujących w warunkach zagrożenia
w roku 2018 w stosunku do roku 2014 wyniosła 246 osób (spadek). Tu także główny (75,6%
pracujących w warunkach zagrożenia) czynnik leżał w środowisku pracy.

2.6.

Bezrobocie

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów Konina i powiatu konińskiego.
W końcu 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
pochodzących z Konina wynosiła 2 225 osób, natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego –
6,2% i dawało miastu 31. lokatę w województwie wielkopolskim przed powiatami: konińskim
(9,0%), słupeckim (7,7%), złotowskim (7,0%) i chodzieskim (6,9%). Stopa bezrobocia
rejestrowanego w Wielkopolsce wynosiła w tym czasie 3,1%. Bezrobotni zarejestrowani
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w Koninie stanowili 4,4% ogółu bezrobotnych w województwie, a po doliczeniu powiatu
konińskiego 12,1%.
Tak trudna sytuacja na konińskim rynku pracy miasta trwa od 2014 roku, w którym
Konin zajął 8. lokatę wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie
wielkopolskim (i pierwsze wśród miast na prawach powiatu), w latach 2015, 2017–2018
miejsce 5., natomiast w roku 2016 – 2. W tym samym czasie powiat koniński był obszarem
o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce.
W latach 2014–2018 najwyższą liczbę bezrobotnych (5 296 osób) zanotowano
w Koninie w lutym 2014 r., najniższą 2 225 w grudniu 2018 r. (spadek o 58%). Zarówno liczba
jak i stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście, jak i w powiecie konińskim (w 2018 roku
o 49,7% w stosunku do 2014 r.) systematycznie spada, choć wykazuje relatywnie silne
tendencje do sezonowych spadków i wzrostów, większe w przypadku kobiet niż mężczyzn. To
może być zaskakujące zważywszy, że analiza rynku pracy w mieście nie wykazuje ani silnych
związków z rolnictwem ani dużego udziału turystyki w gospodarce, a łagodne i raczej krótkie
zimy ograniczają przerwę w pracach budowlanych. Liczba bezrobotnych mieszkańców Konina
w każdym z badanych lat zaczynała spadać w maju, najniższy roczny wynik osiągając
w grudniu i gwałtownie rosnąc w styczniu, najwyższą liczbę bezrobotnych notując w lutym.
Przykładowo, w roku 2014 różnica pomiędzy lutym (5 296 osób) a grudniem (4 406 osób)
wyniosła 890 osób, a pomiędzy grudniem 2014 r. a lutym 2015 r. – 729 osób (wzrost do 4 735
osób bezrobotnych). Duże różnice w liczbie bezrobotnych, nie przedkładają się w prosty sposób
na różnice w stopie bezrobocia rejestrowanego, stanowiącą stosunek liczby bezrobotnych do
aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych). Spadek bowiem liczby bezrobotnych, jak
w podanym przykładzie, o 16,8% oznaczał spadek stopy bezrobocia o 2 p.proc., przy
jednoczesnym wysokim (12,4%) udziale bezrobotnych w aktywnych zawodowo, oznaczać to
może, że odpływ bezrobotnych nie jest spowodowany podjęciem przez nich pracy na lokalnym
rynku pracy a ich odpływ na inne rynki zatrudniające sezonowo.

Bezrobotni zarejestrowani w Koninie w latach 2014-2018

2014

4 406

54,2

Stopa bezrobocia
rejestrowanego w %
12,4

2015

3 942

52,5

11,2

2016

3 642

55,0

10,6

2017

2 665

56,1

7,4

2018

2 225

57,3

6,2

Lata

Bezrobotni ogółem

Kobiety w % ogółem
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Znaczna poprawa na konińskim rynku pracy nie przekłada się jednakowo na sytuację
obu płci. W początkowych miesiącach omawianego pięciolecia wśród bezrobotnych panowała
równowaga ze wskazaniem na nieco trudniejszą sytuację kobiet, które stanowiły 51,5%–52,2%
z tendencją do sezonowego wzrostu udziału kobiet w liczbie bezrobotnych (najniższe udziały
osiągając w lutym każdego roku, najwyższe najczęściej pomiędzy sierpniem a październikiem).
Jednak w kolejnych latach udział kobiet w liczbie bezrobotnych wzrastał, najwyższą wartość
osiągając w październiku 2018 r. – 58,7%. W tym samym czasie udział kobiet w populacji
bezrobotnych w powiecie konińskim był wyższy o niemal 5 p.proc. i wynosił 63,8%.
Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią w Koninie osoby młode, pomiędzy 25 a 34
rokiem życia. W roku 2018 ich udział w populacji bezrobotnych sięgał niemal 30%. Nieco
więcej niż co czwarty bezrobotny rekrutował się z grupy wiekowej 35–44 lata, nieco częściej
niż co piąty z grupy 45–54. Najstarsi wiekiem, powyżej 55. roku życia stanowili 14,7%, zaś
najmłodsi – do 24 lat – 8,3%. W latach 2014-2018 najbardziej poprawiła się sytuacja
bezrobotnych poniżej 25 roku życia (w roku 2014 stanowili oni 14,2% bezrobotnych),
natomiast pogorszeniu uległa sytuacja osób w wieku 45 lat i więcej, znacznemu pogorszeniu
wśród najstarszych bezrobotnych.

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wieku w Koninie w latach 2014-2018
Według wieku (w %)
Lata
2014
2015
2016
2017
2018

24 lata
i mniej
14,2
11,8
10,4
10,1
8,3

25–34
30,4
29,1
29,4
28,0
29,7

35–44
24,9
25,4
25,7
26,2
25,9

45–54
18,5
19,8
19,7
21,0
21,4

55 lat
i więcej
11,9
13,9
14,9
14,7
14,7

Problemy ze znalezieniem pracy spadają wraz ze wzrostem wykształcenia. Najmniejsze
mają osoby z wykształceniem wyższym (w roku 2018 w Koninie stanowiły one 16,1%), choć
najmniej liczna grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (ich
udział w populacji bezrobotnych wyniósł w 2018 r. 10,3%), można przypuszczać, że nie
wynikało to ze szczególnie dużego zapotrzebowania pracodawców na ten rodzaj wykształcenia,
a z faktu, że osoby te rzadziej poprzestają na średnim poziomie wykształcenia, kontynuując
naukę w szkołach policealnych i wyższych. 23,1% bezrobotnych to osoby z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym, 24,0% stanowiły osoby, które ukończyły szkoły
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zasadnicze zawodowe. Najliczniejsza grupa rekrutowała się spośród osób o wykształceniu
gimnazjalnym i niższym. Struktura bezrobotnych w Koninie nie uległa zasadniczym zmianą
w czasie. W latach 2014–2018 największe wahania zachodziły pomiędzy grupami osób
z wykształceniem średnim i niższym.

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wykształcenia w Koninie w latach
2014–2018
Według poziomu wykształcenia (w %)
Lata

2014
2015
2016
2017
2018

wyższe

średnie
ogólnokształcące

14,8
14,5
14,7
15,0
16,1

policealne
i średnie
zawodowe

10,3
10,1
10,4
9,5
10,3

zasadnicze
zawodowe

26,1
24,9
25,3
22,7
23,1

25,3
25,2
23,9
26,0
24,0

gimnazjalne,
podstawowe
i niepełne
podstawowe
23,6
25,3
25,7
26,8
26,5

Ryzyko bezrobocia spada także wyraźnie wraz ze wzrostem stażu pracy. Najliczniejsze
grupy bezrobotnych obejmowały osoby pracujące krócej niż 5 lat, stanowiły one łącznie ponad
połowę bezrobotnych w Koninie w 2018 r. (54,2%). W tym osoby ze stażem pracy 1–5 lat –
27,7% ogółu bezrobotnych. Udziały kolejnych grup dzielonych według stażu pracy (5–10,
10–20, 20–30 i 30 lat i więcej) w populacji bezrobotnych miasta spadały, pomimo, że liczba lat
stażu w grupach 1–5 i 5–10 jest o połowę krótsza niż w przypadku dwóch kolejnych, liczebność
grup choćby z tego powodu powinna się więc układać odmiennie.
Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według stażu pracy w Koninie w latach
2014–2018
Według stażu pracy (w %)
Lata

1 rok
i mniej
oraz bez
stażu

1–5

5–10

10–20

20–30

30 lat
i więcej

2014

28,9

26,3

16,6

16,7

8,4

3,2

2015

28,6

25,5

16,7

17,2

9,0

3,1

2016

27,2

26,7

17,7

16,9

8,6

2,8

2017

27,4

27,0

17,6

16,7

8,9

2,4

2018

26,5

27,7

18,0

17,1

7,9

2,8
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Wyraźna poprawa sytuacja na konińskim rynku pracy przekłada się na czas
pozostawania bezrobotnych bez pracy. Odsetek osób, które pozostawały bez pracy dłużej niż
rok wyniósł w 2018 r. w Koninie 37,9% (w powiecie konińskim 38,5%), tj. o 8,2 p.proc. mniej
niż na początku analizowanego okresu, czyli w roku 2014 i o 11,7 p.proc. mniej niż w roku
2016, i o kiedy to udział wynosił 49,7%. Spośród osób, które pozostają bez pracy dłużej niż rok
ponad 60% stanowią ci, dla których taka sytuacja trwa co najmniej 24 miesiące. Natomiast
w przypadku bezrobotnych pozostających bez pracy do 12 miesięcy ponad połowę (52,1%)
stanowią osoby zarejestrowane 3 miesiące lub krócej, a ich udział w populacji bezrobotnych
wzrasta, co oznacza, że bezrobotni szybciej niż w poprzednich latach znajdują zatrudnienie.

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według czasu pozostawania bez pracy w
Koninie w latach 2014–2018
Według czasu pozostawania bez pracy (w %)
12 miesięcy i więcej
Lata

3 miesiące
i mniej

3–6

6–12

ogółem

w tym
powyżej
24 miesięcy

2014

23,4

15,3

15,3

46,1

58,6

2015

27,2

11,9

16,1

44,9

64,5

2016

24,5

11,7

14,1

49,7

60,6

2017

27,3

13,4

13,9

45,4

63,2

2018

32,3

13,3

16,4

37,9

60,1

Wolniej niż w przypadku pełnosprawnych bezrobotnych poprawia się sytuacja na rynku
pracy dla osób z niepełnosprawnościami. W roku 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Koninie zarejestrowanych było 177 takich osób i stanowili oni 8,0% populacji bezrobotnych.
Ich liczba w ciągu pięciu lat spadła z 280, jednak udział wzrósł o 1,5 p.proc. Wśród
bezrobotnych niepełnosprawnych nieco ponad połowę (52,0%) stanowiły kobiety.
W porównaniu z Kaliszem, Lesznem, powiatem pilskim, a w szczególności Poznaniem
sytuacja na konińskim rynku pracy wydaje się być jednak nadal szczególnie trudna. W roku
2018 najwyższą stopą bezrobocia wśród wymienionych jednostek charakteryzował się powiat
pilski, który w rankingu powiatów o najwyższym stosunku bezrobotnych do aktywnych
zawodowo zajmował 25. miejsce, następnie Leszno – 3,5% i 16. miejsce oraz Kalisz – 2,6%
i 8. miejsce. Listę powiatów województwa wielkopolskiego otwiera Poznań, ze stopą
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bezrobocia rejestrowanego w wysokości 1,2%. W podziale na płeć najtrudniej, jak się wydaje,
rysowała się sytuacja kobiet w Lesznie, gdzie 62,6% bezrobotnych stanowiły kobiety, następnie
w powiecie pilskim – 59,6%, Poznaniu – 58,1%, najbliżej równowagi płci była struktura
bezrobotnych w Kaliszu, gdzie 55,0% stanowiły kobiety. W Kaliszu najkorzystniej układał się
także stosunek długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy dłużej niż rok do ogółu
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – 23,4%, około 30% stanowili długotrwale
bezrobotni w powiecie pilskim i Poznaniu (odpowiednio: 30,6% i 30,9%). Sytuację zbliżoną
pod tym względem do notowanej w Koninie obserwowano w Lesznie, gdzie 36,1%
bezrobotnych stanowili ci pozostający bez pracy co najmniej 12 miesięcy.

2.7.

Aktywizacja bezrobotnych
W 2018 r. podstawowymi formami aktywizacji bezrobotnych na terenie działania

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie obejmującego Konin i powiat koniński objętych było
3 128 osób, co stanowiło 9,9% bezrobotnych objętych takimi działaniami w województwie
wielkopolskim i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost o 11,2%. Wydatki Funduszu Pracy
na rzecz promocji zatrudnienia (bez Krajowego Funduszu Szkoleniowego) wyniosły
26 541,9 tys. zł, tj. 10,3% wydatków na ten cel w województwie.
Stażami objęto 1 031 osób, co stanowiło 10,2% bezrobotnych objętych tą formą
aktywizacji w Wielkopolsce, wydano na ten cel 9,3% środków wydatkowanych
w województwie, tj. 5 812,4 tys. zł. Efektywność zatrudnieniowa tego działania wyniosła
86,7%, co dało 16. miejsce w województwie (połowa stawki).
W szkoleniach uczestniczyło 458 osób, tj. 7,9% objętych szkoleniami w wielkopolskim,
a wydatki, które na ten cel poczyniono z Funduszu Pracy (705,2 tys. zł), to 5% wydatków na
szkolenia bezrobotnych wydatkowanych przez wielkopolskie samorządy. Niska, bo zaledwie
28,5% efektywność zatrudnieniowa uplasowała działania PUP w Koninie na 29. z 31. miejsc
w regionie, po powiatach: słupeckim (22,4%) i chodzieskim (26,2).
Niską lub relatywnie niską efektywnością charakteryzowały się także pozostałe
działania: dotacje na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej (91,1%), refundacja
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (83,7%) – w obu przypadkach 28.
miejsce na 31., prace interwencyjne (efektywność zatrudnieniowa na poziomie 86,7%), prace
społecznie użyteczne (17,0%), roboty publiczne (96%) czy dofinansowanie wynagrodzenia
skierowanych bezrobotnych w wieku 50+ (57,1%, ostatnie miejsce spośród 21 powiatów
realizujących tę formę aktywizacji).
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W przypadku dotacji na działalność gospodarczą 266 bezrobotnych objętych
działaniem, środki w wysokości 4 470,1 tys. zł, stanowiły niemal 8% wydatków poczynionych
przez samorządy w Wielkopolsce (2. miejsce w regionie, po powiecie poznańskim
z Poznaniem). Niestety wydatkowana kwota nie przełożyła się na efektywność, bowiem
spośród 31 powiatowych urzędów pracy, korzystających z tego narzędzia aktywizacji
zawodowej bezrobotnych aż 7 osiągnęło efektywność na poziomie 100%, przy czym kwoty
przekazane na ten cel łącznie stanowiły od 14,6% do 32,7% wydatków PUP w Koninie.
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 179 stanowisk pracy w Koninie
i powiecie konińskim, kosztowała samorząd terytorialny 1 872,0 tys. zł, to najwyższa kwota
przeznaczona na ten cel w województwie wielkopolskim, stanowiąca 11,4% wydatków
w regionie.
W pracach interwencyjnych udział wzięło 108 osób, pracach społecznie użytecznych
148, natomiast w robotach publicznych 180. Dofinansowaniem wynagrodzenia dla
bezrobotnych w wieku 50+ objęto 26 osób (9,1% osób objętych w Wielkopolsce działaniem,
przy wydatkach stanowiących 12,3% wydatków w regionie na ten cel).

2.8.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe
Analiza

wyników

badania

„Barometr

zawodów”,

stanowiącego

prognozę

zapotrzebowania na pracowników w 2019 r., a przeprowadzonego na przełomie III i IV
kwartału 2018 r. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wskazuje, że głównej
przyczyny trudnej sytuacji na konińskim rynku pracy należy upatrywać w niedopasowaniu
kształcenia, zwłaszcza zawodowego do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Wskazuje na to nie
tylko najdłuższa, wśród badanych obszarów, lista zawodów nadwyżkowych, ale też jedna
z najdłuższych list zawodów deficytowych.
Wśród zawodów nadwyżkowych znajdują się głównie te uzyskane w toku edukacji
akademickiej: ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, nauczyciele
przedszkoli, nauczania początkowego i przedmiotów ogólnokształcących, pedagodzy,
pracownicy socjalni, specjaliści administracji publicznej. Co może być zaskakujące to
w mieście tradycyjnie wiązanym z górnictwem wśród zawodów nadwyżkowych wymienia się
także górników i operatorów maszyn i urządzeń wydobywczych oraz inżynierów chemików
i chemików.
Wśród zawodów deficytowych wymieniane są niemal wszystkie związane
z budownictwem: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze
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i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie
budownictwa, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierownicy budowy, monterzy instalacji
budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy okien i szklarze, murarze
i tynkarze, operatorzy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy urządzeń dźwigowotransportowych, robotnicy budowlani, technicy budownictwa. Poszukiwani są także
pracownicy transportu i logistyki, w tym: kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych, magazynierzy, zaopatrzeniowcy i dostawcy, listonosze i kurierzy,
spedytorzy i logistycy, oraz mechanicy samochodowi: blacharze, lakiernicy, diagności.
W związku

z

brakiem

wykwalifikowanych

kadr,

pomimo

wysokiego

bezrobocia,

bezskutecznie pracowników poszukuje koniński przemysł. Najbardziej pożądani są:
inżynierowie mechanicy, kierownicy ds. produkcji, lakiernicy, mechanicy i monterzy maszyn
i urządzeń, monterzy elektronicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach
prostych, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy obróbki drewna i stolarze, spawacze,
ślusarze, tapicerzy, czy wreszcie technicy mechanicy.
Braki dotykają także pracodawców chcących zatrudnić pracowników w obszarze
informatyki i programowania. Na rynku brakuje bowiem: grafików komputerowych,
pracowników sprzedaży internetowej, projektantów i administratorów baz danych oraz
programistów oraz specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki. Ponadto dość licznie
poszukiwane są zawody związane z obsługa administracyjną, kadrową i księgową, pracownicy
opieki zdrowotnej: lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści oraz opiekunowie
osób starszych, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu
i języków obcych. Braki obejmują sektor gastronomii i hotelarstwa, a nawet rolnictwa.
3. Budżet miasta15

3.1.

Dochody i wydatki budżetu miasta

W latach 2014–2018 dochody ogółem budżetu miasta Konin rosły z roku na rok i w roku
2018 wyniosły 513,2 mln zł. Wydatki ogółem, po nieznacznym spadku w roku 2015, rosły
w tempie szybszym niż dochody. W konsekwencji w latach 2015–2016 Konin odnotował
nadwyżkę, a w kolejnych latach – 2017–2018 deficyt w budżecie. Relacja salda ogółem do

15

Do opracowania wykorzystano dokumenty ze stron BIP UM Konin: Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Konina za lata 2014–2018, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2019–2021, Budżet
Miasta Konina na 2019 r., Zobowiązania Miasta Konina na dzień 30.06.2018 r.
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dochodów ogółem kształtowała się na poziomie od +2,3% do -5,2%. Nadwyżka uzyskana
w latach 2015-2016 nie starczyła na pokrycie deficytu, co spowodowało konieczność
zwiększenia zadłużenia. Kwota zobowiązań Konina na dzień 30.06.2018 r. wynosiła
108,2 mln zł. Wśród miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim tylko Poznań
uzyskiwał corocznie nadwyżkę dochodów nad wydatkami w badanym okresie.

Dochody, wydatki i saldo budżetu miasta Konina (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki ogółem
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Saldo ogółem (nadwyżka/deficyt)

2014
404 777,0
391 113,3
13 663,7
418 154,5
365 225,1
52 929,4
-13 377,5

2015
418 363,9
394 503,3
23 860,6
414 718,7
368 267,4
46 451,3
+3 645,2

2016
438 541,6
430 722,0
7 819,6
428 636,5
402 110,1
26 526,4
+9 905,1

2017
468 586,5
455 519,8
13 066,7
474 639,9
436 362,0
38 277,9
-6 053,4

2018
513 228,9
466 497,9
46 731,0
540 047,0
450 521,6
89 525,5
-26 818,2

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca od 2014 do 2018 r. wzrosły w Koninie
o 1,6 tys. zł i wyniosły 6 891,57 zł. W porównaniu z Kaliszem i Lesznem były wyższe każdego
roku, natomiast Poznań wyprzedzał Konin w latach 2015–2017. Przy tym wzrost dochodu
ogółem na 1 mieszkańca, który – pomiędzy rokiem 2014 i 2018 – wyniósł około 31% był niższy
niż w pozostałych miastach.
Dochody ogółem składają się z dwóch rodzajów – bieżących oraz majątkowych. Do
dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze
sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności, natomiast dochody bieżące stanowią wszystkie inne dochody uzyskiwane
przez samorząd. Dochody bieżące stanowią przytłaczającą większość (średnio w latach
2014–2017 obejmowały około 97%, w roku 2018 – 91,0%). Podobnie wydatki bieżące
związane z różnego rodzaju kosztami funkcjonowania samorządu mają dużą przewagę nad
wydatkami majątkowymi (średnio w latach 2014–2017 wynosiły około 90%, w roku 2018 –
83,4%). Rok 2018 był w Koninie wyjątkowy pod względem dochodów i wydatków
majątkowych, co związane jest z inwestycjami zrealizowanymi w ramach funduszy unijnych.
Dochody majątkowe wyniosły 46,7 mln zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 33,7 mln zł,
a wydatki majątkowe wyniosły 89,5 mln zł – więcej o 51,2 mln zł niż w 2017 r.
Saldo dochodów i wydatków bieżących było w analizowanym okresie zawsze dodatnie,
ale ze względu na większy wzrost bieżących wydatków niż dochodów w latach 2017–2018
coraz mniejsze. Nadwyżka salda bieżącego była przeznaczona na finansowanie deficytu
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wynikającego z większych wydatków niż dochodów majątkowych. Saldo majątkowe, zawsze
ujemne, przyjmowało wartości od -42,8 do -18,7 mln zł.

Tysiące

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł
7
6
5
4
3
2
1
0
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Konin
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Leszno
2016

2017

Poznań

2018

Głównym źródłem dochodów miasta są dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje
celowe z budżetu państwa. Dochody własne stanowią średnio ponad połowę dochodów ogółem
miast na prawach powiatu, w Koninie ich udział systematycznie się zmniejszał od 55,7%
w 2014 r. do 48,3% w 2018 r. W Kaliszu i Lesznie wystąpił podobny spadek znaczenia
dochodów własnych w budżecie miasta. Dochody z tytułu subwencji natomiast utrzymywały
się w Koninie na zbliżonym poziomie (średnio 121,2 mln zł), z czego ponad 90% subwencji
ogólnej stanowiła część oświatowa (średnio 111,7 mln zł). Istotną wartość subwencji tworzy
część równoważąca, która od 2015 roku do 2018 roku wzrosła w Koninie o 1,9 mln zł (do
poziomu około 9 mln zł). Część równoważąca stanowi element mechanizmu redystrybucji
dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu zapewnienia podobnego
poziomu świadczenia usług niezależnie od sytuacji finansowej jednostki. Dotacje celowe
w Koninie silnie wzrosły w 2016 r., co wynikało głównie z uruchomienia świadczenia
wychowawczego 500+. W roku 2018 pojawiło się dodatkowo dużo dotacji związanych
z inwestycjami.
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Dochody budżetu Konina wg rodzajów (w tys. zł)
Rodzaje dochodów
Dochody własne
Subwencja ogólna
w tym: część oświatowa
część równoważąca
Dotacje ogółem

2014
2015
2016
2017
2018
221 595,8 228 048,8 227 759,0 231 477,9 247 684,6
122 943,4 117 966,1 121 158,4 122 130,6 121 925,8
111 024,7 110 913,0 111 933,1 112 088,1 112 718,5
7 396,6
7 036,8
8 036,8
8 363,3
8 960,2
60 237,8
72 349,0
89 624,2 114 978,0 143 618,6

Jak każda gmina, Konin corocznie uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF),
która znacząco wpływa na sytuację finansową miasta w kolejnych latach. Ostatnia WPF
z grudnia 2018 r. przewiduje budżet, tzn. wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dochody,
wydatki oraz wynik finansowy, szczegółowo na najbliższe trzy lata, a bardziej ogólnie aż do
2026 roku. Na przykład na lata 2019–2020 zaplanowano sprzedaż majątku (w tym hotelu)
i pozyskanie w ten sposób 13,9 mln zł oraz pozyskanie dotacji celowych w wysokości 46,7 mln.
Z kolei w ramach wydatków zaprojektowano między innymi prowadzenie noclegowni
i schroniska dla osób bezdomnych (1,0 mln zł) oraz budowę połączenia ul. Paderewskiego
z ul. Wyzwolenia (66,6 mln zł). W okresie 2019–2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot
dochodów i wydatków oraz wzrost deficytu, który ma być sfinansowany środkami z emisji
papierów wartościowych. Dopiero w latach 2021–2022 zaplanowana jest nadwyżka
budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek. Prognozuje się wzrost
zadłużenia aż do 202,0 mln zł w roku 2020. Zobowiązania w 2026 roku powinny wynieść
100,0 mln zł, a całkowita spłata długu jest zaplanowana na rok 2032 r.

3.2.

Wpływy z podatków i opłat w dochodach własnych

Wpływy z podatków i opłat stanowią kluczowy element dochodów własnych.
Największe znaczenie mają wśród nich udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz dochody z podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości
w ostatnich pięciu latach wynosiły średnio 65,4 mln zł (w tym czasie wahały się od -1,6% do
+1,2%), zatem nie ulegały większym zmianom. Stanowiły one średnio około 28% dochodów
własnych Konina, znacznie więcej niż w przypadku Kalisza (22%), Leszna (18%) i Poznania
(19%).
W zakresie kształtowania się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych PIT w latach 2014–2018 widoczna jest tendencja wzrostowa
(odpowiednio od 74,4 mln zł do 93,2 mln zł). Pomimo wzrostu, średnio w tym czasie dochody
te stanowiły około 36% dochodów własnych Konina, tj. znacznie mniej niż w innych miastach
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(o 7–13 p.proc.). Podobna sytuacja dotyczy wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych. Wzrost wpływów z 3,6 mln zł w 2014 r. do 5,9 mln w 2018 r. oznacza również
wzrost udziału w dochodach własnych, ale zaledwie do poziomu 2,4%, czyli mniej niż
w Kaliszu, Lesznie i Poznaniu.

Dochody własne Konina z tytułu podatków (w tys. zł)
Rodzaje podatków
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od środków transportowych

2014
74 434,9
3 642,5
66 122,0
3 738,6
1 122,6

2015
80 235,4
4 405,2
64 353,7
4 028,0
1 150,0

2016
83 567,2
4 902,3
64 559,0
3 023,9
1 327,9

2017
89 253,7
4 995,0
66 246,5
3 093,3
1 456,1

2018
93 178,7
5 886,5
65 870,9
3 418,5
1 468,6
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W najbliższych latach można oczekiwać kontynuacji wzrostu dochodów z tytułu
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie średniej
z ostatnich lat, czyli około 5%. Wydaje się, że oszacowany w tym względzie wzrost w WPF na
rok 2019 na poziomie 10,9% został przeszacowany. Również kontynuację wzrostu można
przewidywać z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
przy czym ze względu na duże wahania (od 2 do 21%) trudno określić jej poziom (według WPF
2–3,2%).
Oprócz wymienionych podatków, istotnymi składowymi dochodów własnych Konina
są kwoty uzyskiwane z:
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•

majątku (około 7% dochodów własnych), w tym dochodów z najmu i dzierżawy

składników majątkowych JST (ponad 5%),
•

innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, głównie

dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (około 5% dochodów
własnych),
•

wpływów z usług (około 5%).

3.3.

Wydatki miasta wg działów

Najwięcej pieniędzy z budżetu Konina co roku pochłania oświata i wychowanie.
Wydatki w tym dziale zwiększały się każdego roku i stanowiły 36,4% sumy wszystkich
wydatków poniesionych przez miasto Konin w okresie 2014–2018. Na drugim miejscu pod
względem wydatków w 2018 r. uplasował się dział Transport i łączność, którego rozchody
wyniosły 17,9% ogółu. Wydatki działu Transport i łączność w ciągu ostatnich 5 lat silnie
fluktuowały, zależnie od realizacji remontów dróg oraz nowych inwestycji. Wyniosły one
najmniej – 33,6 mln w 2015 r. i najwięcej – 96,8 mln zł w 2018 r. W 2018 r. rozpoczęto
realizację projektu „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina
i gmin z którymi zawarto porozumienie” o łącznej wartości 182,4 mln zł, które pomiędzy
rokiem 2019 a 2027 co roku kosztować będzie ponad 19 mln zł.
Bardzo duże wydatki wynikają ze świadczeń wychowawczych. Formalnie dział
Rodzina pojawił się dopiero w 2017 r. Wydatki w tym zakresie w latach 2017–2018 wynosiły
ponad 73 mln zł i stanowiły odpowiednio 15,5% i 13,7% wydatków miasta ogółem. Dział
Rodzina przejął częściowo zadania pomocy społecznej, zatem niezasadnym jest porównywanie
wydatków również w tym dziale przed 2017 r. W ostatnich dwóch latach, pomimo innego
udziału w dochodach ogółem, wydana kwota wynosiła niemal tyle samo, tj. 35 mln zł.
Dodatkowo co roku 5,3 mln zł było wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej.
Wydatki w zakresie administracji publicznej w wartości bezwzględnej notowały
niewielki wzrost pomiędzy 2014 i 2018 r., ale w kolejnych latach wzrosty były mniejsze niż
wydatków ogółem, zatem ich udział w strukturze wydatków budżetu zmniejszył się, aż do 7,2%
w 2018 r. Spadki udziałów poszczególnych działów w 2018 r. należy interpretować ostrożnie,
ze względu na „zaburzenia” wywołane bardzo dużymi wydatkami w zakresie transportu.
Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, na przemian odnotowywały
w kolejnych latach wzrost i spadek. Roczne udziały w wydatkach ogółem tego działu wynosiły
od 3,3 do 4,4%. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, po
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osiągnieciu wartości 46,1 mln zł w 2015 r. zmniejszyły się i wynosiły w następnych trzech
latach niewiele ponad połowę tej kwoty, co znalazło odzwierciedlenie w niższych udziałach
w strukturze wydatków miasta Konina.

Struktura wydatków budżetu Konina wg działów w %
Dział
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
Pozostałe

2014
11,3
3,6
8,6

2015
8,1
4,4
8,6

2016
9,2
3,3
8,5

2017
10,6
4,4
8,2

2018
17,9
3,5
7,2

2,8
37,5
14,7

2,7
38,7
14,7

3,1
38,1
21,8

2,7
35,5
7,4

2,7
33,2
6,6

2,2
2,7
–

1,5
2,8
–

1,1
2,8
–

1,1
2,7
15,5

1,0
2,8
13,7

8,8

11,1

5,5

5,3

4,5

2,2
3,2
2,3

2,3
2,9
2,1

2,2
2,9
1,4

2,1
3,0
1,5

1,8
2,8
2,3

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zauważalny wzrost wydatków o 16,0%
wystąpił w ostatnim roku. Wydatki w działach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
utrzymywały się na stałym poziomie pomiędzy 9,3 a 10,0 mln zł. W przyszłości, na skutek
planowanego projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki” kwoty wydawane w tym dziale
mogą się zwiększyć. W obszarze kultury fizycznej wydatki mają w 98% charakter bieżący, przy
czym są związane głównie z utrzymaniem MOSiR i co roku nieco rosną.
Struktura wydatków wg działów w Koninie nie odbiega znacząco od innych miast.
Największy udział mają zwykle wydatki związane z oświatą i wychowaniem, a na drugim
miejscu plasują się wydatki związane z rodziną lub transportem. Konin w porównaniu
z Kaliszem, Lesznem i Poznaniem miał wyższe udziały wydatków na administrację publiczną
oraz wyższe niż Leszno i Poznań udziały wydatków na pomoc społeczną.

3.4.

Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta Konina

Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu miasta Konin podlegały dużym wahaniom
pod względem wartości oraz udziału w wydatkach budżetu ogółem. W analizowanym okresie
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różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością wynosiła 51,5 mln zł, czyli 8,3 p.proc.
Największe wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane były w latach skrajnych 2014 i 2018,
natomiast najniższe w 2016 r. W dużym stopniu było to związane z wykorzystaniem funduszy
unijnych. W pierwszym okresie były to środki pozyskane jeszcze w ramach perspektywy
2007–2013. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu
miasta Konina był w latach 2016–2017 niższy w porównaniu do innych miast na prawach
powiatu w województwie (o 4–12 p.proc.).
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
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Wydatki i zadania inwestycyjne w Koninie
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe inwestycyjne
ogółem w tys. zł
Udział wydatków majątkowych
inwestycyjnych w wydatkach ogółem
w%
Wydatki majątkowe inwestycyjne na
1 mieszkańca w zł
Liczba zaplanowanych zadań
inwestycyjnych
Liczba wykonanych zadań
inwestycyjnych
Liczba zadań nieskończonych, które
będą kontynuowane w kolejnym
roku
Wykonanie planu w zakresie
wydatków w %

2014

2015

2016

2017

2018

48 086,1

40 541,2

25 415,4

34 175,7

76 880,3*

11,5

9,8

5,9

7,2

14,2

625

532

336

455

1 032

136

105

107

124

93

114

88

88

95

70

5

7

13

29

21

95,3

95,8

91,7

89,2

91,0

*Dane niezweryfikowane
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Pomimo różnej wartości środków pieniężnych do dyspozycji, w każdym roku
planowano w budżecie wiele zadań inwestycyjnych. Liczba wykonanych zadań w latach
2014–2018 wyniosła 455, kilka dużych inwestycji zrealizowano w okresie 2–3 letnim. Do
największych zakończonych inwestycji w ostatnich 5 latach należą: przebudowa mostu
im. J. Piłsudskiego (koszt – 11,0 mln zł, 2014 r.); uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie
Konin-Międzylesie (18,5 mln zł, 2015 r.); budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul.
Kleczewskiej (17,7 mln zł, 2018 r.); stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI – Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (28,2 mln zł,
2018 r.). Wiele projektów dotyczyło przebudowy lub budowy ulic w Koninie. Przykładowe
inne inwestycje ważne społecznie to: budowa zespołu boisk przy gimnazjum oraz sali
gimnastycznej przy SP, adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby MDK,
przebudowa części budynku w celu utworzenia oddziału żłobkowego.
Do najważniejszych rozpoczętych w 2018 r. zadań inwestycyjnych należą: rozbudowa
skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie, budowa wiaduktu drogowego,
budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym.

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w zł
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W porównaniu do innych miast regionu w roku 2016 i 2017 Konin miał najniższe
wydatki majątkowe oraz majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca. Natomiast w 2014 r. oraz
w 2018 r. wydatki majątkowe na 1 mieszkańca były drugie z najwyższych (za Kaliszem).

59

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2019 r. wynoszące 86,5 mln zł pozwalają prognozować
utrzymanie wysokiej pozycji.

3.5.

Fundusze unijne16

W perspektywie finansowej 2014–2020 do końca 2018 r. miasto Konin i jednostki
organizacyjne miasta złożyły 59 wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu
Spójności. 40 projektów uzyskało dofinansowanie, w tym najwyższe kwoty dotyczą transportu
i komunikacji (5 projektów o wartości całkowitej 175,1 mln zł, z czego ponad 68% stanowi
kwota dofinansowania). Projekty te mają na celu polepszenie przepustowości i bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, a pośrednio zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania
inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów
inwestycyjnych. 8 kolejnych projektów uzyskało dofinasowanie na poziomie od 1,1 do
5,1 mln zł. Do najważniejszych dla miasta projektów związanych z rynkiem pracy, którymi
Konin jest objęty należy 5 poniższych.

Projekty finansowane ze środków unijnych związane z rynkiem pracy

Nazwa projektu
Kompetencje kluczowe szansą rozwoju
uczniów K OSI
Kadry przyszłości – tworzenie systemu
edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
zgodnie z potrzebami rynku pracy
Kopalnia kompetencji – rozwój
edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI
Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka
Zakładam firmę - wsparcie osób
chcących rozpocząć działalność
gospodarczą na terenie K OSI

4323,3
2017–2019 Konin 2590,8
3593,2
2017–2019 Konin 2704,1

Liczba
beneficjentów
objętych
projektem
237 uczniowie
95,0
i nauczyciele
1168 uczniów
doradztwo
90,0 567 uczniów staże
2273 uczniów
95,0
168 nauczycieli

2016–2020

1959,1

85,0

4000,0
2018–2020 Konin 1700,0

85,0

Okres
realizacji

2019–2021

16

Wartość
projektu
w tys. zł
570,8

%
dofinansowania
z EFS

35 bezrobotnych
85 bezrobotnych,
(dla 68 dotacja
inwestycyjna)

Do opracowania wykorzystano Rejestr wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, składanych przez Miasto
Konin i jednostki organizacyjne Miasta Konina w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz informacje ze strony
www.konin.pl/index.php/fundusze-ue-w-koninie.html
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W ramach dwóch projektów planowane jest powstanie nowych miejsc pracy,
szczególnie dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy powyżej 29 roku życia, w tym osób
długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet oraz osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych. W ramach tych projektów Konin oferuje bezzwrotne wsparcie
inwestycyjne, szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Innym istotnym projektem sfinansowanym ze środków unijnych (w 85%) jest
udostępnianie elektronicznych usług publicznych oraz baz danych i metadanych zawierających
zbiory informacji przestrzennej. Dodatkowo Konin uczestniczył w projekcie Rozwój
kluczowego szlaku kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski oraz trwa
projekt Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na
lata 2016–2023 w celu ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej
Starówki.
W porównaniu z innymi miastami powiatami w województwie wielkopolskim Konin
plasuje się na trzecim (za Poznaniem i Kaliszem) miejscu zarówno pod względem wielkości
uzyskanych środków od 2015 roku, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. Ogółem w latach
2015–2017 Konin wyprzedzał Leszno (o podobnej liczbie ludności) ponad trzykrotnie, ale
równocześnie na mieszkańca Konina przypadała zaledwie 1/3 wartości środków unijnych
mieszkańca Poznania. Udział środków z Unii Europejskiej na finansowanie programów
i projektów unijnych w dochodach ogółem wynosił w Koninie od 0,6% do 6,7%.

Udział środków z Unii Europejskiej w dochodach ogółem
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PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Konin pomimo wysokiej oceny atrakcyjności inwestycyjnej związanej przede
wszystkim z wysoką dostępnością transportową, dużym zasobem wysoko wykwalifikowanych
pracowników i konkurencyjnym poziomem wynagrodzeń boryka się ze słabo rozwiniętą
przedsiębiorczością związaną z dotychczasową koncentracją gospodarki regionu na przemyśle
paliwowo-energetycznym, który pozwalał na stabilne zatrudnienie ze stosunkowo wysokimi
wynagrodzeniami i nie wymagał od mieszkańców własnej inicjatywy gospodarczej. Co gorsza,
populacja podmiotów gospodarczych regionu, w porównaniu z rokiem 2014, skurczyła się
o 1,1%,

przede

wszystkim

za

sprawą

niekorzystnego

bilansu

podmiotów

nowo

zarejestrowanych i wyrejestrowanych z rejestru REGON, a także migracji podmiotów do
innych gmin, co w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wiąże
się bezpośrednio z migracjami ludności. Daje to niski wskaźnik przedsiębiorczości liczony na
10 tys. ludności, plasujący miasto poniżej poziomu wyznaczanego przez pozostałe miasta na
prawach powiatu w regionie. Podmioty gospodarcze w Koninie to w 96,7% przedsiębiorstwa
prywatne, z czego prawie 80% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Przedsiębiorstwa przemysłowe sektora prywatnego wytworzyły 95,5% produkcji sprzedanej,
dając miastu, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wysoką 14. pozycję w województwie (na 35
powiatów), przy wzroście w porównaniu z rokiem 2014 o 4,8 tys. zł. Uwagę zwraca przy tym
niski udział sektora kreatywnego w liczbie podmiotów gospodarczych miasta, powyżej średniej
dla województwa wielkopolskiego, ale poniżej wartości wskaźnika notowanych w Poznaniu,
Kaliszu, Lesznie oraz Pile. Istotnym zadaniem na kolejne lata jest więc właściwe
wykorzystanie sprzyjającej sytuacji dla przyciągnięcia inwestorów, szczególnie tych
mogących korzystnie zmienić obecną strukturę gospodarczą miasta i pobudzenie
przedsiębiorczości mieszkańców regionu.
Nakłady inwestycyjne konińskich przedsiębiorstw w porównaniu z rokiem 2014 maleją,
zwłaszcza w przeliczeniu na 1 mieszkańca (blisko dwukrotnie) co pogarsza pozycję gospodarki
miasta, zwłaszcza w relacji z Poznaniem, Kaliszem i Lesznem. Skutkuje to m.in. spadkiem
udziału podregionu konińskiego w produkcie krajowym brutto województwa wielkopolskiego,
przy nominalnym wzroście jego wartości. Oznacza to, że choć gospodarka podregionu rośnie,
dzieje się to wolniej niż w pozostałych podregionach Wielkopolski, i tak w przeliczeniu na
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1 mieszkańca podregion koniński plasuje się na poziomie podregionu pilskiego, ale znacznie
poniżej wartości uzyskiwanych w podregionach: kaliski, leszczyńskim, poznańskim
i Poznaniu. Problemem przedsiębiorstw regionu jest także niska wydajność pracy
w przeliczeniu na 1 pracującego, stanowiąca 85% średniej wojewódzkiej.
Struktura wartości dodanej brutto, w tym przede wszystkim wysoki udział sektora usług,
głownie handlu i naprawy pojazdów samochodowych oraz stosunkowo niski budownictwa
sugeruje, że gospodarka regionu oparta jest na przemyśle i właśnie sektorze usług, co
potwierdzają m.in. dane o strukturze zatrudnienia.
Na terenie Konina funkcjonuje jedna działająca organizacja klastrowa „Zielona Energia
– Konin” oraz instytucje otoczenia biznesu mogące mieć istotny wpływ na pozyskiwanie
inwestorów i pobudzanie przedsiębiorczości: Konińska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju
Regionalnego, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Nuvarro – Centrum
Transferu Technologii. Wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu nastawionych na
wzmacnianie drobnej przedsiębiorczości, transferu technologii, działalności podmiotów
sektora kreatywnego oraz sieciowania działalności konińskich przedsiębiorstw powinno
być priorytetem Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie w latach 2020–2024.
Struktura rynku pracy wskazuje na dominujący udział dwóch sekcji PKD: przetwórstwa
przemysłowego i handlu; naprawy pojazdów samochodowych. Wraz z edukacją skupiają one
połowę pracujących w mieście. Co charakterystyczne udział pracujących kobiet w liczbie
kobiet w wieku produkcyjnym jest wyższy niż udział mężczyzn w odpowiadającej im
populacji. Należy zwrócić przy tym uwagę na szeroki zakres sektorów gospodarki o silnie
sfeminizowanej strukturze zatrudnienia, poza tradycyjnie wiązanymi z kobietami,
ochroną zdrowia, opieką społeczną, edukacją i administracją publiczną, mamy tu także
działalność finansową i ubezpieczeniową oraz działalność profesjonalną, naukową
i techniczną.
Należy pamiętać, że obecne rynki pracy nie zamykają się w granicach
administracyjnych. Konin, wg badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem ma
dużą siłę przyciągania pracowników, szczególnie z terenu powiatu konińskiego, która liczona
jest ilorazem przepływów. Rekomenduje się wspieranie tego aspektu rynku pracy.
Konin dysponuje przy tym wciąż dużym niewykorzystanym zasobem potencjalnych
pracowników. Relatywnie wysoka stopa bezrobocia to zjawisko niekorzystne i priorytetem
działań z obszaru rynku pracy powinno być dążenie do ograniczenia zjawiska, jednak wysoka
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sezonowość bezrobocia w Koninie sugeruje, że nie są to bierni bezrobotni17, ale pozorni
bezrobotni18, a więc tacy, których zatrudnienie jest możliwe przy zaoferowaniu im dogodnych
warunków pracy. W działaniach na rzecz bezrobotnych uwagę zwracają niskie wskaźniki
efektywności aktywnych form wsparcia. Priorytetem w tym zakresie byłby ich przegląd
i dobór adekwatny do struktury bezrobotnych i charakteru bezrobocia. Zwłaszcza, że
badania dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych wskazują na wysoki poziom
niedostosowania kompetencji pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wśród działań
rekomenduje się dostosowanie szkolnictwa zawodowego, zarówno na poziomie szkół
branżowych, średnich, jak i wyższych, a także szkolenia i aktywizację bezrobotnych
w zawodach deficytowych i dostosowanie do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.
W związku z wieloletnim cyklem kształcenia należy ze szczególną starannością
podchodzić do badania i przewidywania trendów na rynku pracy. Niski udział sektora
kreatywnego w gospodarce regionu także może mieć swe podłoże w braku
wykwalifikowanych kadr, zwrócenie uwagi na ten obszar gospodarki może mieć duże
znaczenie dla rozwoju miasta. W tym kierunku wydają się podążać projekty z obszaru rynku
pracy finansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane obecnie i zaplanowane do
realizacji do roku 2021.
W zakresie budżetu miasta uwagę zwracają niski udział dochodów z podatku PIT i CIT
w dochodach własnych (niższy niż notowane w Kaliszu, Lesznie i Poznaniu) oraz wysoki udział
podatku od nieruchomości. Wydaje się przy tym, że oszacowany w ostatniej WPF wzrost
dochodów z podatku PIT jest przeszacowany, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadająca liczbę
ludności miasta.

17

Bierni bezrobotni to kategoria bezrobotnych odnosząca się do osób, które nie mają pracy, nie poszukują
jej i nie są gotowi do jej podjęcia.
18
Pozorni bezrobotni to kategoria osób bezrobotnych, którzy faktycznie pracują, w tym przypadku pracują
w gospodarce nierejestrowanej lub sezonowo, najczęściej w rolnictwie poza granicami kraju.
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