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Streszczenie

Suburbanizacja to proces wyst puj cy powszechnie, obserwowany zarówno  

w krajach wysoko rozwini tych, jak i rozwijaj cych si . W swej istocie dotyczy ona 

du ych o rodków miejskich i jest postrzegana jako jedna z faz ich rozwoju. W artykule 

przedstawiono badanie zale no ci zaproponowanego wspó czynnika suburbanizacji  

z wybranymi wydatkami gmin granicz cych ze Szczecinem. Okres analizy obejmie lata 

2002–2010. Zmienne demograficzne i ekonomiczne b d ce przedmiotem badania mog

charakteryzowa  si  tendencj  rozwojow . Zbadane zostanie, czy oczyszczenie szere-

gów czasowych z trendu wp ynie na ocen  wyst puj cych zale no ci i ich statystyczn

istotno . Analiza zale no ci pozwoli odpowiedzie  na pytanie, czy wi kszy nap yw 

ludno ci do badanych gmin zwi zany jest z wielko ci  wydatków bud etowych w wy-

branych kategoriach. 
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Wprowadzenie

Poj cie suburbanizacji w aglomeracji Szczeci skiej 

Niejednokrotnie opisywane w badaniach naukowych zale no ci mi dzy 
zmiennymi mog  mie  charakter pozorny, inaczej nazywany nonsensownym. 
Jednym z powodów wyst powania zjawiska nonsensownej korelacji jest ten-
dencja rozwojowa, któr  mog  charakteryzowa  si  badane zmienne. Po raz 
pierwszy zwrócono na to uwag  ju  blisko przed wiekiem1. Równie  w pó niej-
szych latach cz sto prowadzono badania na temat wp ywu inercji zjawisk na ich 
korelacj 2. Badanie zwi zków mi dzy nap ywem ludno ci na tereny granicz ce
ze stolic  Pomorza Zachodniego a wydatkami gmin na wybrane cele by o ju
podejmowane3. Kolejnym etapem tych bada  jest ponowna ocena zale no ci po 
wyeliminowaniu trendu. Celem takiego badania jest stwierdzenie tego, czy za-
uwa one zwi zki mi dzy nap ywem ludno ci a wybranymi wydatkami gmin 
maj  charakter pozorny, czy te  tworz  realn  relacj . Poj cie „suburbanizacji” 
ma charakter wieloznaczny. Tradycyjnie okre lano tym mianem proces przeno-
szenia form przestrzennych miasta oraz form ycia miejskiego poza miasto 
centralne, na tereny w jego s siedztwie, oraz proces zespalania funkcjonalnego 
obszarów podlegaj cych suburbanizacji z miastem centralnym. Mianem sub-
urbanizacji okre la si  tak e tylko proces decentralizacji w regionie miejskim 
polegaj cy na przemieszczaniu si  ludno ci i podmiotów gospodarczych z mia-
sta centralnego do strefy podmiejskiej4. Suburbanizacj  definiuje si  tak e jako 
proces „wylewania si  funkcji miejskich na tereny okoliczne”5. Mówi c do-
k adniej, zjawisko to polega na stopniowym opuszczaniu granic administracyj-

                                                     
1 G.U. Yule, Why Do We Sometimes Get Nonsense Correlations Between Time Series?  

A Study in Sampling and the Nature of Time Series, „Journal of the Royal Statistical Socie-
ty” 1926, no. 89. 

2  J. Pearl, Causality: Models, Reasoning and Inference, Cambridge University Press, 
Cambridge 2000. 

3  S. Gnat, Analiza zwi zków wybranych pozycji bud etowych gmin aglomeracji szczeci -
skiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995–2010,
„Folia Oeconomica Lodzensis” 2013, nr 293. 

4  A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konse-
kwencje, w: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2003–2008,
KPZK – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, t. 1, Warszawa 2003, s. 217–280. 

5  S. Kokot, Gospodarcze aspekty suburbanizacji Szczecina, w: ycie gospodarcze Szcze-
cina, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2006. 
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nych miast, zw aszcza przez osoby zamo ne, w celu osiedlenia si  w granicz -
cych z miastem miejscowo ciach. Ocenia si  jego przyczyny6 i konsekwencje 
ekonomiczne7 czy te rodowiskowe8. Suburbanizacja Szczecina jest przedmio-
tem bada  od kilkunastu lat, a jej efekty i skutki oceniane s  na wielu p aszczy-
znach9. Zakres prowadzonych bada  dotyczy  aspektów: 

a) demograficznych, zwi zanych z odp ywem ludno ci z miasta tak zwa-
nego centralnego i jej nap ywem do gmin o ciennych; 

b) ekonomicznych, zwi zanych ze zmianami zachodz cymi na lokalnych 
rynkach nieruchomo ci;

c) finansowych, zwi zanych z polityk  fiskaln  w adz lokalnych i kszta -
towaniem si  dochodów i wydatków w gminnych bud etach.

W toku prowadzonych bada  zauwa ono, e intensywno , z jak  nast puje
nap yw ludno ci na tereny okalaj ce Szczecin, jest zró nicowana. Na takie 
zró nicowane kszta towanie si  zjawiska suburbanizacji ma z pewno ci  wp yw 
wiele czynników. Jednym z nich mo e by  polityka w adz lokalnych, które 
poprzez swoje dzia ania w ró nych sferach spo eczno-gospodarczych mog
tworzy  korzystny lub niekorzystny klimat do tego, by osiedla  si  na terenie 
danej gminy. Celem badania by o zweryfikowanie hipotezy, e gminy wcho-
dz ce w sk ad aglomeracji szczeci skiej poprzez swoje dzia ania w zakresie 
wybranych dziedzin gospodarowania mog  wp ywa  na intensywno  demogra-
ficznych przejawów zjawiska suburbanizacji. Szukaj c potwierdzenia tak po-
stawionej hipotezy, zbadano si  i kierunek zwi zków mi dzy wybranymi po-

                                                     
6  Zob. R. Harris, Creeping Conformity: How Canada Became Suburban, University of 

Toronto Press, Toronto 2004; P. Mieskowski, E. Mills, The Causes of Metropolitan Suburbaniza-
tion, „Journal of Economic Perspectives” 1993, vol. 7, no. 3. 

7  Mi dzy innymi J. Brueckner, E. Irwin, The Economics of Urban Sprawl: Theory and 
Evidence on Spatial Sizes of Cities, „Review of Economics and Statistics” 1983, no. 65. 

8  M.E. Kahn, The Environmental Impact of Suburbanization, „Journal of Policy Analysis 
and Management” 2000, vol. 19, no. 4. 

9  S. Gnat, Analiza statystystyczna efektu suburbanizacji w Polsce w latach 1996–2003,
Interdyscyplinarne Wykorzystanie Metod Ilo ciowych, Szczecin 2004; S. Gnat, Suburbanizacja
Szczecina i jej demograficzne efekty w latach 1995–2010, „Studia i Materia y Towarzystwa Na-
ukowego Nieruchomo ci” 2012, vol. 20, nr 3, Olsztyn; S. Gnat, M. Bas, Statistical Analysis  
of Chosen Aspects of Suburbanisation Process in Szczecin in 2006–2001, „Real Estate Manage-
ment and Valuation” 2013, vol. 21, no. 3, s. 71–80; M. Doszy , Wp yw procesu suburbanizacji na 
sytuacj  w mieszkalnictwie w gminach wokó  Szczecina w latach 1996–2003, w: Polityka miesz-
kaniowa miasta Szczecina – zasoby mieszkaniowe w Szczecinie jako element rynku nieruchomo-
ci, red. J. Hozer, Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2006; S. Kokot,  

A. Kiepas-Kokot, Efekty suburbanizacji aglomeracji szczeci skiej, „Wiadomo ci Statystyczne” 
2011, nr 7–8. 
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zycjami z bud etów gmin aglomeracji szczeci skiej a intensywno ci  nap ywu 
ludno ci ze Szczecina na tereny tych e gmin. Analizie poddano nap yw ludno-
ci ze Szczecina do gmin bezpo rednio granicz cych ze stolic  województwa 

zachodniopomorskiego. Gminy te to Dobra (Szczeci ska), Goleniów, Gryfino, 
Kobylanka, Ko baskowo, Police, Stare Czarnowo10.

Krótka charakterystyka analizowanych gmin aglomeracji szczeci skiej
przedstawia si  nast puj co11:

1. Ko baskowo to gmina wiejska po o ona w powiecie polickim. Mimo 
ekspansji ludno ci na jej obszar nadal dominuje w niej rolniczy cha-
rakter. W adze gminne od wielu lat podejmuj  dzia ania maj ce prze-
ciwdzia a  powstawaniu rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, kie-
ruj c t  ekspansj  w konkretne miejsca i preferuj c powstawanie zor-
ganizowanej zabudowy wielorodzinnej. 

2. Dobra jest gmin  wiejsk  po o on  równie  w powiecie polickim. 
Dawniejszy rolniczy charakter gminy coraz wyra niej ust puje funk-
cjom mieszkaniowym, g ównie w rozproszonej zabudowie jednoro-
dzinnej, zamieniaj c gmin  w typow  podwielkomiejsk  sypialni .

3. Stare Czarnowo jest gmin  wiejsk  po o on  w powiecie gryfi skim. 
Znacz c  jej cz  pokrywaj  lasy, g ównie Puszcza Bukowa (ponad 
40%) i u ytki rolne. Relatywnie du a odleg o  od centrum sprawia, 
e Stare Czarnowo nie jest obecnie postrzegane jako cel ekspansji.  

4. Kobylanka jest gmin  wiejsk  po o on  w powiecie stargardzkim. 
Po o enie gminy sprawia, e jej obszar jest przedmiotem ekspansji bu-
dowlanej zarówno ze strony mieszka ców Szczecina, jak i Stargardu 
Szczeci skiego. Powstaj ca zabudowa ma g ównie charakter jednoro-
dzinny rozproszony. Istotn  cz  gminy stanowi  tereny le ne i rolne.  

5. Goleniów jest gmin  miejsko-wiejsk  i jednocze nie siedzib  powiatu 
goleniowskiego. Miasto jest lokalnym o rodkiem przemys owym, 
g ównie przemys u: drzewnego, meblarskiego i chemicznego. W gmi-
nie dzia a port lotniczy. Barier  suburbanizacji na obszar gminy jest tu 

                                                     
10  W przypadku Goleniowa, Gryfina i Polic badaniem obj to tylko obszary wiejskie gmin, 

bez znajduj cych si  w nich miast. Podobnie jak w przypadku badania odp ywu ludno ci na wie
nap yw ludno ci z miast uto samiono w pewnym sensie z nap ywem ludno ci ze Szczecina, jako 
najwi kszego o rodka miejskiego w regionie. 

11  S. Kokot, A. Kiepas-Kokot, op.cit.
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strefa le na przylegaj ca do Szczecina, powoduj ca swoiste oddalenie 
terenów nadaj cych si  na ekspansj  budowlan .

6. Gryfino jest gmin  miejsko-wiejsk  z funkcjami podmiejskimi po o-
on  w pó nocnej cz ci powiatu gryfi skiego.

7. Police s  gmin  miejsko-wiejsk  po o on  na pó nocny zachód od 
Szczecina. Miasto jest siedzib  powiatu polickiego. Najwi kszym 
przedsi biorstwem przemys owym miasta s  zak ady chemiczne, wo-
kó  których rozci gaj  si  tereny inwestycyjne Parku Przemys owego 
Police. Ekspansja suburbanistyczna szczecinian dotyczy g ównie miej-
scowo ci Pilchowo i Tanowo (najbli sze wzgl dem Szczecina). 

1. Suburbanizacja Szczecina 

Badaj c suburbanizacj  Szczecina, skupiono si  na jej demograficznym 
przejawie, a dok adniej mówi c, zbadano skal  migracji mieszka ców stolicy 
Pomorza Zachodniego do jej o ciennych gmin. W tym celu pos u ono si
wspó czynnikami nat enia migracji na tereny wiejskie na 1000 ludno ci.
Wspó czynnik ten nazwano demograficznym wspó czynnikiem suburbanizacji 
(DWS). Jeden z nich mierzy skal  odp ywu ludno ci ze Szczecina (DWSm), na-
tomiast drugi skal  nap ywu ludno ci ze Szczecina na teren ka dej z anali-
zowanych gmin (DWSw).

1000
m

w
m l

mDWS
    

(1)

gdzie:
DWSm  –  demograficzny wspó czynnik suburbanizacji miejski,  
mw  –  liczba osób migruj cych z miasta na tereny wiejskie,  
lm  –  ludno  miasta. 
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gdzie:
DWSw  –  demograficzny wspó czynnik suburbanizacji wiejski,  
mm  –  liczba osób migruj cych z miasta na teren gminy,  
lw  –  ludno  gminy. 
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Suburbanizacja Szczecina obserwowana jest od kilkunastu lat i jest to pro-
ces charakteryzuj cy si  dodatni  dynamik . Na rysunku 1 przedstawiono 
kszta towanie si  wspó czynnika DWSm w Szczecinie w latach 1995–2010. 

Rysunek 1. Wspó czynnik DWSm w Szczecinie w latach 1995–2010 

ród o: S. Gnat, M. Bas, Statistical Analysis of Chosen Aspects of Suburbanisation Process 

 in Szczecin in 2006–2001, „Real Estate Management and Valuation” 2013, vol. 21, no. 3. 

Warto  wspó czynnika mierz cego nat enie migracji ludno ci na tereny 
wiejskie wzros a w Szczecinie o blisko 115%. Prze o y o to si  na redniorocz-
ne tempo wzrostu na poziomie ponad 5%. Odp ywaj ca ze Szczecina ludno
prawie w ca o ci pokrywa si  z sum  ludno ci osiedlaj cej si  na terenach gra-
nicz cych ze stolic  województwa zachodniopomorskiego. 

2. Nap yw ludno ci do gmin okalaj cych Szczecin 

W badanym okresie na tereny okalaj ce Szczecin z roku na rok nap ywa a
coraz wi ksza liczba ludno ci. Na rysunkach 2 i 3 zaprezentowano kszta towa-
nie si  wspó czynnika DWSw dla gmin aglomeracji szczeci skiej.



SEBASTIAN  GNAT
BADANIE POZORNO CI ZALE NO CI WYBRANYCH WYDATKÓW GMIN AGLOMERACJI SZCZECI SKIEJ… 177

Rysunek 2. Wspó czynnik DWSw dla gmin Dobra, Ko baskowo i Kobylanka  

w latach 1995–2010 

ród o: S. Gnat, Analiza zwi zków wybranych pozycji bud etowych gmin aglomeracji szczeci -

skiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995–2010,

„Folia Oeconomica Lodzensis” 2013, nr 293. 

Rysunek 3. Wspó czynnik DWSw dla gmin Goleniów (obszar wiejski),  

Police (obszar wiejski), Gryfino (obszar wiejski) i Stare Czarnowo w latach 1995–2010 

ród o: S. Gnat, Analiza zwi zków wybranych pozycji bud etowych gmin aglomeracji szczeci -

skiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995–2010,

„Folia Oeconomica Lodzensis” 2013, nr 293. 
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Z przedstawionych danych wynika, e nap yw ludno ci na tereny okalaj -
ce Szczecin charakteryzowa  si  zró nicowan  dynamik  i poziomem. Gmin ,
która cieszy si  w Szczecinie najwi kszym uznaniem w zakresie atrakcyjno ci 
suburbanizacyjnej, jest Dobra. Poza Dobr  wi kszo  gmin równie  charaktery-
zowa a si  rosn cym nat eniem nap ywu ludno ci z miasta. Wyj tkiem s  tutaj 
gminy Stare Czarnowo, która jest najmniej popularna, oraz Gryfino. Zauwa y
mo na ponadto, e wi kszym zainteresowaniem ludno ci migruj cej z miasta 
ciesz  si  gminy granicz ce z lewobrze nym Szczecinem. Wynika to z bli szej
odleg o ci od centrum miasta oraz z faktu, e na Prawobrze u nie ma jeszcze 
tak jak w przypadku cz ci miasta po o onej po zachodniej stronie Odry pro-
blemu ze znalezieniem przestrzeni budowlanej. 

3. Badanie zale no ci wydatków bud etowych i wspó czynnika suburbanizacji 

W adze poszczególnych gmin prowadz  ró n  polityk  inwestycyjn , spo-
eczn  i przestrzenn . Przejawami polityki mog  by rodki pieni ne wydat-

kowane na ró norodne cele. Zbadano, czy istnieje zwi zek mi dzy ró nego 
rodzaju wydatkami bud etowymi w gminach bezpo rednio granicz cych ze 
Szczecinem a kszta towaniem si  wspó czynnika DWSw. Przeanalizowawszy 
pozycje bud etowe zawarte w szczegó owej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze róde  zagranicznych, 
do analizy wspó zale no ci z DWSw wybrano wydatki na: 

– gospodark  gruntami i nieruchomo ciami, 
– o wiat  i wychowanie. 

Kryterium, które pos u y o do wyboru tych kategorii bud etowych, by  fakt ich 
domniemanie najwi kszego wp ywu na decyzj  o wyborze lokalizacji s u cej
osiedleniu. Nie oznacza to, e te czynniki s  najwa niejszymi kszta tuj cymi 
proces suburbanizacji. Chodzi jedynie o te czynniki, które kwantyfikowane s
jako wydatki bud etowe gmin. 

Wybrane wydatki przeliczono na jednego mieszka ca. Analizy wspó -
zale no ci dokonano dla wydatków zarówno w uj ciu nominalnym, jak i real-
nym. Obliczono wspó czynniki korelacji mi dzy DWSw oraz wyspecyfikowa-
nymi wydatkami (szeregi czasowe wydatków by y opó nione o rok w stosunku 
do szeregów DWS). Przesuni cie takie mia o na celu uwzgl dnienie czasu reak-
cji na dzia ania w adz gmin w procesie suburbanizacji. W uwagi na dost pno
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danych o bud etach gmin w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie 
analizie poddano lata 2002–2010.  

Dodatnie warto ci wspó czynnika korelacji Pearsona mi dzy wydatkami 
na 1 mieszka ca w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomo ciami a wspó -
czynnikiem DWSw w latach 2002–2010 wyst pi y dla gmin Stare Czarnowo, 
Ko baskowo oraz Kobylanka. Podobn  si  i kierunek korelacji uzyskano dla 
danych dotycz cych wydatków na jednego mieszka ca zarówno w uj ciu no-
minalnym, jak i po wyeliminowaniu wp ywu inflacji.  

Tabela 1. Wspó czynniki korelacji Pearsona mi dzy wydatkami na 1 mieszka ca  

w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomo ciami (uj cie nominalne i realne)  

a wspó czynnikiem DWSw w latach 2002–2010 

Gmina
Wspó czynnik korelacji  

dla wydatków nominalnych 
Wspó czynnik korelacji 
dla wydatków realnych 

Gryfino – obszar wiejski –0,62347 –0,64663 
Stare Czarnowo 0,57546 0,50882 

Dobra –0,09787 –0,04345 
Ko baskowo 0,59465 0,59478 

Police – obszar wiejski –0,34925 –0,35044 
Kobylanka 0,54287 0,53209 

Goleniów – obszar wiejski –0,03645 –0,01283 

ród o: S. Gnat, Analiza zwi zków wybranych pozycji bud etowych gmin aglomeracji szczeci -
skiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995–2010,

„Folia Oeconomica Lodzensis” 2013, nr 293. 

Tabela 2. Wspó czynniki korelacji Pearsona mi dzy wydatkami na 1 mieszka ca  

w zakresie o wiaty i wychowania (uj cie nominalne i realne) a wspó czynnikiem DWSw

w latach 2002–2010 

Gmina
Wspó czynnik korelacji  

dla wydatków nominalnych 
Wspó czynnik korelacji 
dla wydatków realnych 

Gryfino – obszar wiejski –0,23282 –0,18976 
Stare Czarnowo 0,658458 0,53278 

Dobra –0,64521 –0,23500 
Ko baskowo –0,14957 –0,09658 
Police – obszar wiejski –0,25792 –0,19296 
Kobylanka 0,19176 0,15979 

Goleniów – obszar wiejski –0,33104 –0,33345 

ród o: S. Gnat, Analiza zwi zków wybranych pozycji bud etowych gmin aglomeracji szczeci -
skiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 1995–2010,

„Folia Oeconomica Lodzensis” 2013, nr 293. 
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Wspó czynniki korelacji Pearsona obliczone dla szeregów czasowych 
DWSw i wybranych kategorii wydatków analizowanych gmin (zaprezentowane 
w tabelach 1 oraz 2) charakteryzuj  si  znaczn  ró norodno ci . Ró norodno
ta dotyczy zarówno si y, jak i kierunku zwi zku mi dzy badanymi zjawiskami 
oraz statystycznej istotno ci. Przy za o eniu poziomu istotno ci równego 0,1 
wspó czynniki korelacji s  istotne statystycznie powy ej warto ci bezwzgl dnej
0,592 (wspó czynniki istotne statystycznie zosta y w tabelach pogrubione). 
Oznacza to, e nie wszystkie obliczone wspó czynniki s  istotnie ró ne od 0. 
Nie pozwala to jednoznacznie oceni  wspó istnienia kszta towania si  polityki 
finansowej gmin w analizowanym zakresie i demograficznego wspó czynnika 
suburbanizacji. Zauwa ono jednak e, e dodatnie warto ci wspó czynnika kore-
lacji wyst pi y ka dorazowo dla gmin Kobylanka oraz Stare Czarnowo. Spo -
ród badanych gmin by y to gminy o najbardziej jednorodnym charakterze, je li 
chodzi o poziom zurbanizowania. W przypadku pozosta ych gmin nie zaobser-
wowano prawid owo ci w zakresie si y i kierunku analizowanych zwi zków.

W dalszym etapie badania dla wszystkich szeregów czasowych oszacowa-
no modele trendu i dla tych szeregów, które cechowa a statystyczna istotno
ocen wspó czynników kierunkowych trendu, dokonano eliminacji tendencji 
rozwojowej. Z uwagi na du e wahania przypadkowe i ma  liczb  obserwacji 
odst piono od poszukiwania najlepszej postaci analitycznej dla modeli trendu. 
We wszystkich przypadkach wykorzystano posta  liniow . W tabelach 3 i 4 
przedstawiono informacje, dla których szeregów czasowych oszacowany trend 
okaza  si  statystycznie istotny, a dla których nie (poziom istotno ci przyj to na 
poziomie 0,05). Te szeregi czasowe, dla których oceny parametrów kierunko-
wych okaza y si  statystycznie istotne, oznaczono w tabelach znakiem „+”. 
Kszta tuj ce si  w badanych gminach demograficzne wspó czynniki suburbani-
zacji nie charakteryzowa y si  istotnymi statystycznie ocenami wspó czynników 
kierunkowych modeli trendu. 

Zarówno w uj ciu nominalnym, jak i po wyeliminowaniu wp ywu inflacji 
wydatki na gospodark  gruntami i nieruchomo ciami odznacza y si  istotn
statystycznie tendencj  w gminach Gryfino i Kobylanka.  

W przypadku wydatków na o wiat  i wychowanie dla danych nominal-
nych jedynie dla gminy Kobylanka nie odnotowano istotnego statystycznie 
trendu. W danych realnych do gminy Kobylanka do czy a tak e gmina Dobra 
jako ta, dla której wydatków tej kategorii nie cechowa a istotna statystycznie 
ocena parametru kierunkowego trendu. 
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Tabela 3. Zestawienie informacji o statystycznej istotno ci trendów  

dla wydatków na gospodark  gruntami i nieruchomo ciami w badanych gminach 

Gmina
Wydatki na gospodark
gruntami i nieruchomo-

ciami (nominalne) 

Wydatki na gospodark
gruntami i nieruchomo-

ciami (realne) 
Gryfino – obszar wiejski + + 
Stare Czarnowo – – 
Dobra – – 
Ko baskowo – – 
Police – obszar wiejski – – 
Kobylanka + + 
Goleniów – obszar wiejski – – 

ród o: opracowanie w asne. 

Tabela 4. Zestawienie informacji o statystycznej istotno ci trendów  

dla wydatków na o wiat  i wychowanie 

Gmina
Wydatki na o wiat

i wychowanie (nominalne) 
Wydatki na o wiat

i wychowanie (realne) 
Gryfino – obszar wiejski + + 
Stare Czarnowo + + 
Dobra + – 
Ko baskowo + + 
Police – obszar wiejski + + 
Kobylanka – – 
Goleniów – obszar wiejski + + 

ród o: opracowanie w asne. 

Oczyszczone z trendu szeregi czasowe daj  nieco inny obraz kszta tuj -
cych si  zale no ci mi dzy demograficznymi wspó czynnikami suburbanizacji 
a wydatkami na o wiat  i wychowanie oraz na gospodark  gruntami oraz nieru-
chomo ciami. W tabelach 5 i 6 zestawiono wspó czynniki korelacji dla danych 
oczyszczonych z trendu dla tych gmin, w których tendencje okaza y si  istotne 
statystycznie. 
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Tabela 5. Wspó czynniki korelacji Pearsona mi dzy wydatkami na 1 mieszka ca  

w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomo ciami (uj cie nominalne i realne)  

a wspó czynnikiem DWSw w latach 2002–2010 dla danych oczyszczonych z trendu 

Gmina
Wspó czynnik korelacji  

dla wydatków nominalnych 
Wspó czynnik korelacji 
dla wydatków realnych 

Gryfino – obszar wiejski –0,62991 –0,64474 
Kobylanka –0,24871 –0,23200 

ród o: opracowanie w asne. 

Warto ci wspó czynników korelacji dla szeregów czasowych po wyelimi-
nowaniu trendu dla terenów wiejskich gminy Gryfino s  zbli one do warto ci 
wspó czynników obliczonych dla danych nieoczyszczonych. Oznacza to, e
korelacja w tej gminie nie jest „sztucznie” wywo ana istnieniem tendencji roz-
wojowej. Inaczej sytuacja wygl da w przypadku gminy Kobylanka, dla której 
wspó czynniki korelacji dla danych oczyszczonych z trendu s  mniejsze co do 
warto ci bezwzgl dnej i statystycznie nieistotne. 

Tabela 6. Wspó czynniki korelacji Pearsona mi dzy wydatkami na 1 mieszka ca  

w zakresie o wiaty i wychowania (uj cie nominalne i realne) a wspó czynnikiem DWSw

w latach 2002–2010 dla danych oczyszczonych z trendu 

Gmina
Wspó czynnik korelacji  

dla wydatków nominalnych 
Wspó czynnik korelacji  
dla wydatków realnych 

Gryfino – obszar wiejski –0,23282 –0,20532 
Stare Czarnowo 0,658458 0,052122 
Dobra –0,64521 – 
Ko baskowo –0,14957 –0,09456 
Police – obszar wiejski –0,25792 –0,11349 
Goleniów – obszar wiejski –0,33104 –0,57972 

ród o: opracowanie w asne. 

W przypadku wydatków na o wiat  i wychowanie warto ci wspó czynni-
ków korelacji Pearsona znacz co ró ni  si  od wspó czynników obliczonych 
dla danych nieoczyszczonych z trendu. wiadczy o to tym, e istnienie tenden-
cji rozwojowej w sposób sztuczny kszta towa o wspó czynniki korelacji. Obli-
czone wspó czynniki nie wskazuj  na istnienie prawid owo ci w zakresie zale -
no ci nap ywu ludno ci od wydatków na o wiat  i wychowanie. 
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Podsumowanie 

W artykule zaprezentowano wyniki dotycz ce analiz zwi zków dzia alno-
ci w adz lokalnych z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji 

wraz z uwzgl dnieniem oczyszczenia szeregów czasowych z trendu. W prze-
prowadzonym badaniu nie dostrze ono wyra niej zale no ci mi dzy badanymi 
wydatkami gmin a migracj  na tereny granicz ce ze Szczecinem. Nie potwier-
dzono zatem w pe ni hipotezy o wp ywie dzia a  gmin na nap yw ludno ci.
Gminami, w których zale no ci by y najsilniejsze (i dodatnie), by y gminy, 
które charakteryzuj  si  do  jednolitym charakterem „wiejskim” (Kobylanka, 
Stare Czarnowo). W pozosta ych gminach znaczne zró nicowanie urbanistycz-
ne oraz wp yw preferencji nabywców nieruchomo ci nie pozwoli y przy zasto-
sowanych narz dziach na okre lenie tego, czy w adze lokalne mog  za pomoc
okre lonych wydatków i ich zmian w czasie determinowa  kszta towanie si
migracji ludno ci.

Trudne do uchwycenia by o okre lenie, jakie wydatki po ytkowane s  na 
obszarach wiejskich tych gmin, w których zlokalizowane jest wi ksze miasto 
(Goleniów, Police, Gryfino). 

Wyeliminowanie tendencji rozwojowej z szeregów czasowych w wi kszo-
ci przypadków znacznie zmieni o warto , a czasem i znak wspó czynników 

korelacji i nie pozwoli o na potwierdzenie zwi zków mi dzy wydatkami gmin  
a nap ywem ludno ci. Uzyskane wyniki stanowi  przyczynek do dalszych ba-
da , poniewa  oznaczaj , e poszukiwa  czynników determinuj cych odp yw 
ludno ci ze Szczecina na tereny o cienne nie mo na uzna  za zako czone.
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SURVEY OF OSTENSIBILITY OF THE RELATIONSHIPS  
BETWEEN SELECTED EXPENDITURES OF COMMUNES  

AND THE SUBURBANISATION OF SZCZECIN IN THE YEARS 2002–2010 

Abstract 

Suburbanisation is a process that occurs universally, observed both in developed 

and developing countries. Essentially, it happens in large urban centres and is seen as 
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one of the phases of their development. The article presents research on the demo-

graphic and in part the financial aspect of this phenomenon for communes surrounding 

the largest city in Western Pomerania – Szczecin. Both demographic and economic 

variables can be characterized by trends. The survey covers elimination of these trends 

as a factors affecting the relationships. The period of analysis covers the years 2002–

2010. Relationship analysis will provide answer to question: is greater influx of people 

into the studied communes related to the size of chosen expenditures. 

Keywords: suburbanisation, local government budgets 
Kody JEL: H71, J11 
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