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Ewelina SURDACKA 

OCENA KONKURENCYJNOŚCI  

REGIONÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I LUBELSKIEGO 

 

Zagadnienie konkurencyjności coraz częściej pojawia się w polityce regionalnej różnych państw, w tym również członków 

Unii Europejskiej, gdzie stało się jednym z sześciu najważniejszych celów tej polityki na przełomie XX i XXI wieku. Jej głównym 

priorytetem jest podniesienie poziomu konkurencyjności województw, rozumianej jako siła napędowa rozwoju regionalnego. 

Konkurencyjność jest narzędziem do osiągnięcia ogólnospołecznych celów, jakimi są wzrost dochodu i dobrobytu. Jest procesem 

kształtowania się przewagi w globalizującej się gospodarce. 

W opracowaniu zaprezentowano pojęcie regionu i jego konkurencyjności, przedstawiono również informacje dotyczące po-

lityki regionalnej Unii Europejskiej. Dalsza część publikacji stanowi wynikową analizę konkurencyjności dwóch województw 

Polski Wschodniej - regionu świętokrzyskiego i lubelskiego. 

 

WSTĘP 

Konkurencyjność  regionów  jest bardzo ważnym  i aktualnym 
problemem gdyż, stanowi jedną z podstawowych cech życia gospo-
darczego i społecznego, a jej podstawą są procesy  przemian, wyni-
kające z konfliktu interesów. Należy podkreślić, iż szczególne zainte-
resowanie tym problemem miało swe źródło w polityce Unii Europej-
skiej, której głównym celem stało się podniesienie poziomu konku-
rencyjności regionów. Pojęcie to jest definiowane jako zdolność do 
produkcji dóbr i usług, mogących zaspokoić międzynarodowe po-
trzeby rynkowe, utrzymując przy tym trwałe i wysokie dochody. Aktu-
alność problemu wiąże się również z faktem, iż w epoce gospodarki 
globalnej to właśnie regiony są podstawowymi jednostkami rywalizu-
jącymi o kluczowe aktywa gospodarcze. Istotą konkurencyjności jest  
interdyscyplinarny charakter, a jej głównym celem uzyskanie prze-
wagi nad innymi podmiotami, a tym samym zapewnienia w regionie 
lepszych warunków zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

W oparciu o te uwarunkowania wytyczono cel artykułu, którym 
jest określenie pozycji konkurencyjnej wybranych dwóch regio-
nów Polski Wschodniej: województwa lubelskiego i świętokrzy-
skiego. Porównanie ich zdolności konkurencyjnych oparto na 
danych wtórnych zawartych w publikacjach Głównego Urzędu 
Statystycznego jak również Banku Danych Lokalnych.  

1.  POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ 

Polityka regionalna Unii Europejskiej, zwana również polityką 
strukturalną  jest ściśle powiązana z polityką spójności społecznej, 
terytorialnej i gospodarczej. Definiuje się ją  jako działalność władz 
publicznych o charakterze świadomym i celowym, która zmierza do 
harmonijnego rozwoju Unii Europejskiej. Oznacza to osiąganie spój-
ności ekonomicznej i społecznej poprzez niwelowanie różnic między 
poszczególnymi regionami unii, biorąc pod uwagę ich rozwój spo-
łeczno – gospodarczy. Wzajemne relacje pomiędzy tymi politykami 
wyjaśnia T. G. Grosse twierdząc, że: „Polityka regionalna jest również 
określana mianem polityki strukturalnej lub polityki spójności spo-
łeczno-ekonomicznej. Pierwsze określenie odnosi się do celowej 
działalności organów władzy publicznej zmierzającej do przebudowy 
struktury i pobudzenia rozwoju gospodarczego danego obszaru. W 

przypadku polityki spójności celem władz publicznych jest zmniejsze-
nie różnic rozwojowych poszczególnych terytoriów, dla których naj-
ważniejszymi wskaźnikami poziomu rozwoju są w krajach UE odpo-
wiednio: produkt krajowy brutto przypadający na jednego miesz-
kańca i stopa bezrobocia”[3, s. 7].Polityki te swoim zasięgiem obej-
mują ten sam przedmiot oddziaływania,  różnią się zaś sposobem w 
jaki na nią oddziałują. 

Realizacja założonych celów odbywa się na zasadzie pomocy 
regionom i sektorom gospodarek słabiej rozwiniętych, poprzez pro-
wadzenie działań dążących do podnoszenia standardu  życia ludno-
ści i zmniejszania różnic w poziomie ich rozwoju. Przykładem może 
być zapobieganie nieodwracalnej marginalizacji obszarów peryferyj-
nych oraz zagrożeniom integralności terytorialnej, szczególnie o pod-
łożu etnicznym. Charakteryzował ją również brak akceptacji modelu 
rozwoju regionalnego z nielicznymi  obszarami sukcesu na tle biedy. 
Zapewniała ona udział wszystkim obywatelom w funkcjonowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Polityka ta była pozytywnie odbie-
rana w opinii społecznej, gdyż upatrywano w niej szeregu korzyści 
kulturowych, ekonomicznych, społecznych i innych [17, s. 46]. 

2. POJĘCIA REGIONU I KONKURENCYJNOŚCI 

 Na wyraźne ożywienie w dziedzinie konkurencyjności regionu 
znaczący wpływ wywiera orientacja nowej polityki regionalnej Unii 
Europejskiej, której głównym priorytetem jest podniesienie poziomu 
konkurencyjności regionów, ujmowanej jako siła napędowa rozwoju 
regionalnego. Warto przypomnieć także przesłanie Strategii Lizboń-
skiej, którym jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki państw 
Unii Europejskiej. W Narodowym  Planie Rozwoju na lata 2007 – 
2013. Gdzie za konkurencyjność uznano zdolność do osiągania suk-
cesu w gospodarczej rywalizacji. W szerokim ujęciu jest to umiejęt-
ność  lokowania na rynkach międzynarodowych dóbr i usług  przy 
jednoczesnym zapewnieniu realnego wzrostu dochodów ludności w 
długim okresie. Konkurencyjność to także zdolność kraju do tworze-
nia i utrzymania otoczenia, które sprzyja kreowaniu większej wartości 
dodanej przez przedsiębiorstwa i osiąganiu większego dobrobytu 
przez ludność. 

Region  w ujęciu prawnym jest to jednostka podziału administra-
cyjnego kraju, czyli taka, która posiada dużą powierzchnię, znaczną 
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liczbę ludności, obejmuje terytorium jednolite pod względem komuni-
kacyjnym, geograficznym i gospodarczym. Region społeczno-ekono-
miczny stanowi miejsce kształtowania się przewagi konkurencyjnej w 
globalizującej się gospodarce. Zakłada się, że konkurencyjność re-
gionu jest środkiem do osiągnięcia ogólnospołecznego celu rozwoju, 
jakim jest wzrost regionalnego dochodu i dobrobytu [2, s. 631]. Dla 
polityki regionalnej szczególnie ważny jest aspekt ekonomiczny tego 
regionu, który oznacza obszar o określonej specjalizacji gospodar-
czej będącej wynikiem wykorzystania endogenicznych i egzogenicz-
nych czynników rozwoju [15, s. 79]. 

Konkurencyjność regionów to termin niejednoznacznie zdefinio-
wany w literaturze przedmiotu, dlatego  pojęcie to może być  inter-
pretowane w różny sposób. Najczęściej definiowana jest ona jako 
zdolność  przystosowania się regionu do zmieniających się wyzwań i 
zadań gospodarczych, społecznych i środowiskowych [4, s. 17]. Sze-
rokie jej rozumienie pozwala traktować konkurencyjność regionu, 
jako atrakcyjność obszaru do lokowania na nim przedsiębiorstw, two-
rzenia nowych możliwości zatrudnienia i wspierania jakości życia 
mieszkańców poprzez zapewnienie im satysfakcjonujących warun-
ków bytowych. Konkurencyjność jest także mechanizmem, który w 
gospodarce rynkowej wyznacza zachowania przedsiębiorstw. Od-
nosi się ona również do rozwoju gospodarczego państw i regionów 
[18, s. 319]. 

B. Winiarski konkurencyjność regionów odnosi do rywalizacji po-
legającej na przyciąganiu inwestycji prywatnych przedsiębiorców, or-
ganizacji gospodarczych (krajowych i zagranicznych), pozyskiwaniu 
subwencji i innych form wsparcia z budżetu centralnego oraz pozy-
skiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych organiza-
cji międzynarodowych [16, s. 48]. 

Konkurencyjność  regionów może być pojmowana również jako 
zespół przewag, a więc potencjał pozwalający na rywalizację z innymi 
regionami o kapitał warunkujący rozwój jednostki. Przejawem jej jest 
zdolność  do przyciągania kapitału i środków pomocowych oraz za-
trzymania w regionie posiadanych czynników produkcji. Takie rozu-
mienie omawianego zagadnienia jest wynikiem mocnych stron da-
nego obszaru, które pozwalają na konkurencję w określonej dziedzi-
nie [1, s. 452]. 

K. Kuciński  podkreśla, iż regiony są konkurencyjne gdy posia-
dają techniczne, społeczne i ekonomiczne warunki umożliwiające, a 
jednocześnie wymuszające wysoką jakość  produkcji i efektywność 
firm, wzrost wydajności pracy, szybką rynkową komercjalizację oraz 
wdrażanie nowych technologii. Podkreśla on także, że konkurencja 
regionalna o rynki zbytu, dostęp do zasobów naturalnych i ludzkich 
oraz o środki kapitałowe stanowią charakterystyczną cechę współ-
czesnej gospodarki. Analizując aspekty związane z konkurencyjno-
ścią należy wymienić wszystkie specyficzne cechy omawianego re-
gionu, różniące  je od pozostałych i te, które warto wyeksponować  w 
celu pokazania możliwych do osiągnięcia korzyści na danym obsza-
rze. W celu uzyskania konkurencyjnej struktury ekonomicznej, spo-
łecznej i przestrzennej poszczególnych regionów należy zatem doko-
nać analizy czynników przyciągających i wyróżniających region a 
także tych, które warto wyeliminować  lub zneutralizować [6, s. 19]. 

A. Klasik wskazuje na trzy główne źródła konkurencyjności re-
gionu, które obejmują: potencjał intelektualny, infrastrukturę mate-
rialną i instytucjonalną. Omawiane pojęcie definiuje on jako: „prze-
waga nad innymi regionami będąca wypadkową atrakcyjności oferty 
usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników re-
gionu, którymi są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, goście” [4, s. 17]. 
Autor ten za istotne uznaje poznanie obecnych oraz  potencjalnych 
rywali. Zadanie to odgrywa szczególną rolę w przypadku współza-
wodnictwa z innymi regionami. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTO-
KRZYSKIEGO I LUBELSKIEGO 

Województwo świętokrzyskie położone jest w środkowo – połu-
dniowej części Polski na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziań-
skiej i Wyżyny Przedborskiej. Jest to czwarte województwo Polski 
Wschodniej o powierzchni równej 11 708 km,  a zamieszkuje go 1,3 
mln  osób.  Świętokrzyskie graniczy z sześcioma województwami a 
mianowicie: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, 
śląskim i łódzkim, w których znajdują się  największe aglomeracje w 
kraju – Kraków, Warszawa, Katowice i Łódź. Rolę administracyjnego, 
kulturalnego i gospodarczego centrum regionu odgrywają Kielce. 
Jest to obszar przemysłowo – rolniczy charakteryzujący się podzia-
łem na przemysłową północ i rolnicze południe, które jest jednocze-
śnie zapleczem żywności ekologicznej [19]. Cechuje go również wy-
soki stopień koncentracji tradycyjnych działów przemysłu, związa-
nych  z  obróbką metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mi-
neralnych oraz produkcją artykułów spożywczych. Występują tu mało 
efektywne działy produkcji i niska zdolność przedsiębiorstw do two-
rzenia i wdrażania nowych technologii [12]. 

Województwo  należy do najmniej zurbanizowanych rejonów w 
kraju. Sieć osadniczą stanowi 30 miast oraz 2832 miejscowości wiej-
skich. Największe bogactwo naturalne regionu świętokrzyskiego sta-
nowią pokłady kamienia gipsowego. Region zajmuje pierwsze miej-
sce  w kraju pod względem wydobycia tego dobra. Występujące tu 
zasoby surowców mineralnych wykorzystywane są do produkcji ma-
teriałów budowlanych. Jest to obszar mniej zasobny w wodę. Najtrud-
niejsze warunki hydrogeologiczne występują w obrębie Gór Święto-
krzyskich oraz  w południowo – wschodniej części. Województwo na-
leży do najczystszych ekologicznie terenów Polski, gdyż 66% po-
wierzchni stanowi obszar o szczególnych walorach przyrodniczych 
[19]. Położenie regionu w otoczeniu dobrze rozwiniętych aglomeracji 
sprzyja aktywizacji jego przestrzeni ekonomicznej. Znajdują się tu 
grunty rolne niezanieczyszczone nawozami oraz występuje duży po-
tencjał sadowniczy. Omawiany obszar podobnie jak województwo lu-
belskie charakteryzuje niski poziom życia mieszkańców, a przyczyn 
tego zjawiska należy upatrywać w występowaniu wysokiej stopy bez-
robocia oraz w niewystarczającej kondycji ekonomicznej gospo-
darstw rolnych, które dodatkowo są rozdrobnione. Wszystko to 
wpływa na ograniczenie możliwości  rozwoju zasobów ludzkich [12]. 
Z drugiej jednak strony Świętokrzyskie należy do najbardziej atrak-
cyjnych turystycznie regionów, posiada liczne walory środowiska 
przyrodniczego oraz kulturowego, w tym unikalne zabytki [19]. 

Z kolei województwo lubelskie obejmuje obszar Niziny Południo-
wopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wo-
łyńskiej i Kotliny Sandomierskiej, zajmując  powierzchnię równą 25 
122 km.  Zamieszkuje go 2,15 mln mieszkańców. Jest to trzecie co 
do wielkości województwo w kraju, stanowi bowiem 8% jego całej po-
wierzchni. Region położony jest w południowo – wschodniej części 
Polski między Wisłą a Bugiem. Graniczy on z Ukrainą i Białorusią, a 
także z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskimi 
podkarpackim. Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej 
z Ukrainą i Białorusią stanowi ogromny atut tego regionu, jest bowiem 
przyjaznym miejscem dla inwestorów, którzy pragną działać w są-
siedztwie rynków wschodnich. Województwo leży na głównych szla-
kach komunikacyjnych łączących zachodnią i wschodnią część kon-
tynentu europejskiego. Charakterystycznymi cechami omawianego 
regionu są niski stan zaludnienia i zurbanizowania terenu.  

Administracyjną i gospodarczą stolicę regionu stanowi Lublin, 
który należy do największych ośrodków akademickich kraju. Lubel-
skie to obszar charakteryzujący się dobrymi warunkami klimatyczno 
– glebowymi i krajowy lider wielu upraw rolniczych i sadowniczych 
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(np. chmielu, malin, truskawek). Wiąże się to z faktem, iż jego gospo-
darka opiera się głównie na rolnictwie. Bogate zaplecze czystej eko-
logicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego: owo-
cowo-warzywnego, mleczarskiego, młynarskiego, cukrowniczego, 
mięsnego, piwowarskiego, spirytusowego i tytoniowego. Lubelszczy-
zna to także znane zagłębie zielarskie i pszczelarskie [20]. Dominu-
jące jest tu zatem rolnictwo, które będąc istotnym obszarem gospo-
darki regionu, stanowi również podstawę jego rozwoju. Niestety jest 
to sektor charakteryzujący się niską wartością dodaną, co ma nega-
tywny wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionu. Poza tym 
widoczne są tu zjawiska takie jak: rozdrobnienie gospodarstw rol-
nych, zmniejszenie powierzchni uprawnych, czy problemy terenów, 
na których dawniej znajdowały się państwowe gospodarstwa rolne. 
Dodatkowym problemem gospodarczym w regionie jest niekorzystna 
struktura powiązana przede wszystkim z niską wydajnością pracy. 
Zjawiska te wskazują na konieczność wsparcia finansowego różnego 
rodzaju działań, które przyczynią się do rozwoju rolnictwa, zmiany 
funkcji obszarów wiejskich, przebudowy struktury agrarnej oraz na-
dania im charakteru wielofunkcyjnego.  

W przemyśle przewagę mają gałęzie tradycyjne, charakteryzu-
jące się niskim zaawansowaniem technologicznym, a w szczególno-
ści sektor budowlany, wydobywczy, meblarski i maszynowy. Bazują 
one na lokalnych bogactwach naturalnych, złożach wapienia, margla, 
kredy, wapnia, piasku, drzewa oraz węgla kamiennego. Wojewódz-
two to jest największym po Śląsku zagłębiem węglowym w kraju [13]. 

Lubelszczyzna to obszar bardzo atrakcyjny turystycznie, w 
szczególności dla osób, które pragną spędzić swój czas w sposób 
aktywny. Na terenie województwa znajdują się liczne szlaki piesze, 
rowerowe i konne. Gospodarstwa agroturystyczne oferują  naukę 
jazdy konnej, wędkarstwo oraz spływy kajakowe [20]. 

4. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I LUBELSKIEGO 

4.1. Ludność i jej stosunki demograficzne  

Przy ocenie konkurencyjności badanych województw posłużono 
się badaniem zdolności konkurencyjnej w zakresie czynnika jakim 
jest ludność. Dokonano analizy jakościowej jak również ilościowej, z 
uwzględnieniem migracji ludności z tego obszaru na pobyt stały. W 
opracowaniu zawarto również informacje dotyczące stopy bezrobo-
cia oraz wskaźnika zatrudnienia. W artykule zaprezentowano także 
ocenę kapitału ludzkiego na przykładzie liczby studentów przypada-
jących na 10 tys. mieszkańców jak również ilości zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych. 

Ważną determinantą rozwoju regionu są zasoby ludzkie, rozu-
miane jako jeden z trzech czynników produkcji oznaczający pracę. 

Jest to aktywność konieczna do pozyskania oraz utrzymania nie-
zbędnych dla województwa działających tam przedsiębiorstw i osób. 

Umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności pracy a tym samym 
wpływa na konkurencyjność regionu. 

Jak wynika z danych zawartych w tabel 1, województwo lubelskie 
charakteryzuje znacznie wyższa liczba ludności ogółem oraz ilość 
kobiet przypadająca  na 100 mężczyzn. Wysoki wskaźnik feminizacji 
świadczy o rozwoju regionu. W obydwu województwach  większość 
społeczeństwa zamieszkuje wieś, natomiast osoby żyjące w mieście 
to w przeważającej części kobiety. 

W tabeli 2 zaprezentowano zestawienie liczby ludności w po-
szczególnych kryteriach wiekowych dla regionu Świętokrzyskiego i 
Lubelskiego. 

Jak wynika z zestawienia, ponad połowa mieszkańców badanych 
województw znajduje się w wieku produkcyjnym, a więc są to osoby 
zdolne do pracy. Należy zaznaczyć, iż jest to ważny czynnik determi-
nujący rozwój społeczno – gospodarczy regionów. Im wielkość tej 
wartości wyższa tym lepsza sytuacja województwa. Zjawiska demo-
graficzne najsilniej oddziałują na gospodarkę poprzez liczbę i struk-
turę ludności w tej grupie wiekowej. Osoby w wieku produkcyjnym 
określają wielkość potencjalnych zasobów pracy, te zaś z kolei roz-
miary potencjalnego zatrudnienia, dlatego też ta grupa jest istotnym 
elementem siły produkcyjnej społeczeństwa. Ludność w wieku przed-
produkcyjnym, która w przyszłości zastąpi obecne osoby zdolne do 
pracy, w obydwu województwach stanowi ok. 18% ogólnej liczby spo-
łeczeństwa. Dodatkowo istotna jest również relacja osób w wieku nie-
produkcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym. Zarówno w woje-
wództwie lubelskim, jak i świętokrzyskim wskaźnik wynosi ok. 58%. 
Stosunek ten umożliwia ocenę stopnia ekonomicznego obciążenia 
ludności w wieku produkcyjnym utrzymaniem ludności w wieku nie-
produkcyjnym. Analiza ekonomicznych grup wieku mieszkańców 
obydwu regionów wskazuje na istotne zróżnicowanie pod względem 
płci. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duży udział kobiet w 
wieku poprodukcyjnym, co związane jest ze znacznie dłuższym prze-
ciętnym trwaniem życia kobiet. Obydwa województwa charakteryzuje 
większa liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym. Jest to pozytywne 
zjawisko, które ułatwia rozwój gospodarczy 

Migracje ludności to kolejny istotny czynnik mający wpływ na kon-
kurencyjność regionu. Zarówno w województwie lubelskim jak i w 
świętokrzyskim liczba osób wyjeżdżających z regionu jest wyższa od 
ilości przybywających. W dużej mierze  grupę tę stanowią młodzi, wy-
kształceni ludzie. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, które ma po-
wiązanie m.in. ze złą sytuacją na rynku pracy i skutkuje tym, iż region 
traci wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto niski potencjał ludno-
ści uniemożliwia wykorzystanie posiadanego kapitału i  utrudnia roz-
wój gospodarki. Należy podkreślić, iż mniejsza liczba mieszkańców 
to także mniejszy popyt, co w konsekwencji powoduje niższą podaż. 
Z powyższego zestawienia danych wynika, że napływ ludności na 
wieś jest wyższy niż do miast, a przyczyn tego zjawiska należy po-
szukiwać m.in. w trudnej sytuacji ekonomicznej i niskich dochodach 
społeczeństwa. 

 
Tab. 1. Ludność województwa lubelskiego i świętokrzyskiego w 2013 roku [w tys.] [7, s. 216]  

Województwa 

Stan w dniu 30 VI Stan w dniu 31 XII 

Ogółem 
W tym 
miasta 

Ogółem 

Miasta Wieś 
Liczba kobiet przy-

padających   
na 100 mężczyzn Razem 

W tym  
mężczyźni 

Razem 
W tym 

mężczyźni 

Lubelskie 2174,8 1011,2 2171,9 1009,2 476,4 1162,7 576,6 106,3 

Świętokrzyskie 1280,1 577,3 1278,1 575,5 274,2 702,6 350,1 104,7 
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Tab. 2. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym badanych regionów Polski Wschodniej w 2013 roku [7, s. 266] 

Województwa 

Ogółem 

W wieku 
Kobiety na 100 mężczyzn w tej sa-

mej grupie wiekowej 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

P
rz

ed
p

ro
d

u
kc

yj
n

ym
 

Produkcyjnym 

 P
o

p
ro

d
u

kc
yj

n
ym

 

Razem 
W tym 

mężczyźni 
Razem 

W tym 
mężczyźni 

Razem 
W tym męż-

czyźni 
Razem 

 
W tym  
18 – 39 

 lat 
W tys. 

Lubelskie 2171,9 410,2 210 1372,2 724,6 389,5 118,4 95 89 94    229 

Świętokrzyskie 1278,1 228,7 117,1 811,1 433,5 238,4 73,7 95 87 93    223 

 
Tab. 3. Migracje ludności na pobyt stały z województw lubelskiego i świętokrzyskiego w 2013 roku [7, s. 266] 

Województwa 

Wewnętrzne 

Napływ Odpływ 

Ogółem Do miast Na wieś Ogółem Z miast 

Lubelskie 20235 8241 11994 25195 12611 

Świętokrzyskie 10705 4132 6573 13113 6937 

 
 

Analizując dane zawarte na rysunku 1, należy stwierdzić, iż wo-
jewództwo świętokrzyskie cechuje niższy poziom rozwoju gospodar-
czego, na co wskazuje wskaźnik  zatrudnienia ludności, a tym samym 
sytuacja na rynku pracy. W lubelskim sytuacja wygląda nieco lepiej 
gdyż wartość tego miernika jest wyższa. Występuje tu zatem mniej-
sze obciążenie powiązane z problemem starzenia się społeczeństwa 
a gospodarka jest bardziej dynamiczna. 

 

 
Rys. 1. Wskaźnik  zatrudnienia w 2013 r. [7, s. 306]. 

 
Stopa bezrobocia to kolejny istotny wskaźnik świadczący o sta-

nie regionalnego rynku pracy (rys. 2). Wskazuje on na deficyt miejsc 
zatrudnienia na danym obszarze jak również może być efektem roz-
bieżności zachodzących pomiędzy kwalifikacjami ludności a zapo-
trzebowaniem na rynku pracy[14]. Wpływ na ocenę konkurencyjności 
województw, gdyż im wyższa jest wartość tego czynnika tym większy 
spadek konkurencyjności regionu. 

W województwie świętokrzyskim występuje wyższy wskaźnik 
stopy bezrobocia równy 17,3%, co wskazuje na mniejszą ilość miejsc 
pracy. W obu przypadkach wielkość tego miernika wynika z kondycji 

sektora przedsiębiorstw a mianowicie niskiej podaży miejsc pracy 
oraz z niedopasowania systemu kształcenia do wymagań stawianych 
przez pracodawców. Lubelskie charakteryzuje również brak możliwo-
ści zatrudnienia poza rolnictwem dla ponad połowy ludności w wieku 
produkcyjnym. W województwie świętokrzyskim odnotowano nato-
miast systematyczny wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze usług, 
co gwarantuje liczne korzyści. Spada natomiast procentowy udział 
zatrudnienia w sektorze przemysłu i budownictwa. 

 

 
Rys.  2.  Stopa bezrobocia w 2013 r. . [7, s. 306]. 

4.2. Jakość kapitału ludzkiego 

Kolejnym czynnikiem, który stymuluje wzrost gospodarczy, a za-
tem wpływa na konkurencyjność regionu jest kapitał ludzki. Określa 
on bowiem zdolność do pracy oraz adaptacji do zmian, wskazuje  
także na możliwości tworzenia nowych rozwiązań. Wywiera istotny 
wpływ na procesy rozwojowe zachodzące w regionach, np. wzrost 
zatrudnienia, co przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zaso-
bów pracy, a tym samym do wzrostu konkurencyjności 

 

0.46%

0.40%

Lubelskie Świętokrzyskie

0.14%

0.17%

Lubelskie Świętokrzyskie
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Kapitał ludzki definiowany jest jako zasób wiedzy, umiejętności i 
doświadczeń nagromadzony przez pracowników i umożliwiający im 
wzrost dochodów. Im wyższe kwalifikacje i wydajność pracy, tym 
wyższe płace. Wykwalifikowana siła robocza i wzrost kwalifikacji pro-
wadzi do wzrostu efektywności produkcyjnej w przedsiębiorstwie. 
Przedsiębiorstwa organizują szereg licznych szkoleń dla swoich pra-
cowników, dzięki temu podnoszą ich kwalifikacje. Dokonując analizy 
omawianego czynnika należy posłużyć się również wskaźnikami do-
tyczącymi liczby studentów przypadających na 10 tys. mieszkańców, 
oraz liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze 
REGON na 10 tys. mieszkańców. 

Dostępność dobrze wykwalifikowanej kadry pracowników okre-
śla wysoki wskaźnik studentów do liczby mieszkańców (rys. 3). Jeśli 
istnieje bowiem duża podaż studentów a tym samym absolwentów 
uczelni wyższych to wiąże się to z możliwością stwarzania bardzo 
dobrych warunków do rozwijania usług wyższego rzędu, w szczegól-
ności w zakresie finansów, doradztwa a także obsługi nieruchomości. 

 

 
Rys.3.Liczba studentów wyższych uczelni na 10 tys. mieszkańców w 
2013 r. [8; 9]. 
 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w 
rejestrze REGON odzwierciedla stan aktywności gospodarczej (rys. 
4). Wysoki poziom tego współczynnika wskazuje na występowanie w 
danym społeczeństwie cech takich jak przedsiębiorczość, chęć i 
zdolność do podejmowania inicjatyw i ponoszenia ryzyka oraz do-
świadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Są to obec-
nie bardzo ważne i pożądane cechy [5, s. 16 – 18]. 

 

 
Rys. 4. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 10 tys. 
mieszkańców w 2013 r. [8; 9] 

 
Lubelszczyzna jest to region o najwyższej liczbie studentów 

przypadającej na 10 tys. mieszkańców  wśród województw Polski 
Wschodniej (wskaźnik ten równa się 443 studentów). Świętokrzyskie 

znajduje się na nieco gorszej pozycji jest tam bowiem 331 studentów 
przypadających na 10 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę oma-
wiany czynnik jest to zatem region mniej konkurencyjny niż lubelskie, 
co wiąże się z występowaniem mniejszej liczby wykwalifikowanej ka-
dry, a tym samym występowania gorszych warunków do rozwijania 
usług wyższego rzędu. Należy podkreślić fakt, iż w województwie Lu-
belskim występuje stosunkowo dobry poziom ogólnego wykształce-
nia ludności oraz wyższe od średnich  w  kraju wskaźniki skolaryzacji 
na poziomie szkół średnich i wyższych. Bardzo dobrze jest także roz-
winięte zaplecze edukacyjne w zakresie kształcenia kadr na pozio-
mie wyższym [11].W województwie Świętokrzyskim problemem jest 
zróżnicowanie poziomu kształcenia pomiędzy wsią i miastem[12]. 

Województwo świętokrzyskie posiada większą liczbę podmiotów 
gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców (w 2013roku 
równą 829),  niż Lubelskie, gdzie wynosi ona 746 podmiotów. Należy 
podkreślić, iż jest to najwyższy poziom tego wskaźnika także wśród 
województw Polski Wschodniej. Świadczy to o dynamicznym charak-
terze gospodarki tego regionu oraz rosnącej w nim aktywności go-
spodarczej. Powstające podmioty konkurują między sobą i dążą do 
uzyskania stabilnej pozycji rynkowej, co skutkuje nowymi miejscami 
pracy, zwiększeniem dochodów ludności a tym samym wzrostem 
poziomu życia. Biorąc pod uwagę analizę powyższego czynnika 
należy wysunąć wniosek, iż Lubelszczyzna jest mniej konkurencyjne 
od województwa świętokrzyskiego, gdzie niskie zaangażowanie 
ludności w proces pracy stanowi główną przeszkodę w rozwoju 
nowoczesnego społeczeństwa. 

4.3. Dostępnośc transportowa 

Dostępność transportowa jest jednym z kluczowych pojęć badań 
regionalnych. Problematyka zagadnienia koncentruje się na kwestii 
„produktu” systemu transportowego województwa lubelskiego i świę-
tokrzyskiego. W sposób ogólny rozumiana jako miara poziomu trud-
ności osiągania danych miejsc za pośrednictwem środków trans-
portu. Jeden z najważniejszych czynników systemu gospodarczego, 
znacząco wpływa na rozwój społeczno – gospodarczy miast i regio-
nów. Sprzyja powstaniu nowych miejsc pracy, ośrodków handlowych, 
stymuluje wzrost gospodarczy. Likwiduje bariery wynikające z pery-
feryjności poszczególnych miejsc czy obszarów. [17, s. 7]  

W publikacji analizie poddana została dostępność do elementów 
liniowych infrastruktury transportu drogowego, dostępność do infra-
struktury liniowej transportu kolejowego oraz liczba linii regularnej ko-
munikacji autobusowej. 

 
Tab. 4. Dostępność transportowa województwa lubelskiego i świę-

tokrzyskiego w 2013roku [7, s. 555-561]. 

Dostępność transportowa 
Województwo 

lubelskie 
Województwo 
świętokrzyskie 

Linie kolejowe eksploato-
wane (w km) 

1045 721 

Drogi publiczne o twardej 
nawierzchni (w km) 

20689 13603 

Drogi publiczne miejskie o 
twardej nawierzchni (w km) 

2459 1616 

Drogi publiczne zamiejskie o 
twardej powierzchni (w km) 

18230 11987 

Linie regularnej komunikacji 
autobusowej 

1519 673 

 
 

443

331

Lubelskie Świętokrzyskie

746

829

Lubelskie Świętokrzyskie
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Województwo Lubelskie 
 

 
Województwo Świętokrzyskie 

 
Rys 5. Mapy dostępności sieci dróg województw lubelskiego i 
świętokrzyskiego. 

 
Region Świętokrzyski jako jeden z niewielu w Polsce, nie posiada 

obecnie wystarczającego dostępu do infrastruktury lotniczej. Trans-
port lotniczy w województwie świętokrzyskim w chwili obecnej opiera 
się na lotnisku komunikacyjnym położonym w miejscowości Masłów 
koło Kielc. Zauważa się, iż Świętokrzyskie stanowi zaplecze trans-
portowe dla lotnisk znajdujących się w województwach ościennych, 
np. Warszawie, Lublinie i Krakowie. Lubelskie wyróżnia natomiast 
port lotniczy, zlokalizowany w Świdniku, 10 km od Lublina. Należy 
podkreślić, iż jest ono skomunikowane szynobusem z PKP Lublin. 

PODSUMOWANIE 

Konkurencyjność to jeden z podstawowych procesów  warunku-
jących dynamiczny rozwój gospodarki kraju. Wpływa również na roz-
wój poszczególnych regionów a tym samym na polepszenie warun-
ków i standardów życia. 

Województwo lubelskie i świętokrzyskie należą do najsłabiej roz-
winiętych regionów naszego kraju. Do podstawowych czynników róż-
niących te dwa województwa należą ich powierzchnia geodezyjna 
oraz liczba ludności. Jak wynika z przeprowadzonej analizy czynnika 
zasobu ludzkiego region lubelski posiada znacznie wyższy potencjał 
rozwojowy w porównaniu z województwem świętokrzyskim, które jed-
nak znacznie lepiej  i efektywniej wykorzystuje posiadane zasoby. 
Tym samym czyni to świętokrzyskie regionem bardziej konkurencyj-
nym. 
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EVALUATION THE COMPETITIVENESSFACTORSOF 
ŚWIĘTOKRZYSKIE ANDLUBELSKIE 

The competitiveness of the province is an important sub-

ject in policy of regions for many countries including Euro-

pean Union members . This became one of six  most important 

aims in this policy in XX and XXI. The rules of new regional 

policy of European Union’s influence on the competitiveness 

of regions became the most interesting subject. The main of its 

aims is raising the level of people’s lives and the competitive-

ness of regions. It means having more money for province. The 

socio – economic regions is place, where form competitive ad-

vantage.in global economy. 

The publication shows the meaning of word like region 

and competitiveness of  provinces. There is some information 

about regional policy of European Union. This is analysis of 

competitiveness of two provinces on the west of Poland: 

Świętokrzyskie and Lubelskie. 
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