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10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10.1. Struktura podmiotów gospodarczych

Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki

narodowej  –  805  podmiotów  należy  do  sektora  prywatnego  (97  %),  22  podmioty

stanowią sektor publiczny. W poniższej tabeli zaprezentowano podmioty gospodarki

narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (dane uwzględniają samorządowe

jednostki prawa budżetowego).

Tabela 1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze
REGON w Gminie Bestwina w 2005 r.

Wyszczególnienie Liczba podmiotów (*)

Spółki handlowe 22

Spółki cywilne 70

Spółdzielnie 6

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 15

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 685

* dane nie zawierają osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w rolnictwie

Źródło: dane GUS za 2005 r. – www.stat.gov.pl

W ramach ogólnej liczby podmiotów gospodarczych działa 685 firm

prowadzonych przez osoby fizyczne i 21 prywatnych spółek prawa handlowego, 70

spółek cywilnych (dane GUS za 2005 r.).

Na 1000 mieszkańców Gminy Bestwina przypada prawie 80 podmiotów

gospodarki narodowej, dla porównania w powiecie bielskim na 1000 osób przypada

91 podmiotów, natomiast w województwie śląskim 90. Liczba podmiotów gospodarki

narodowej jest w gminie trochę niższa niż przeciętnie w powiecie i województwie.

Należy  tu  zaznaczyć,  iż liczba  podmiotów  w  ostatnich  10  latach  znacznie  wzrosła

(por. poniższy wykres), nie wpłynęło to jednak na silną industrializację gminy.
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W 2005 r. w Gminie Bestwina zarejestrowanych było o 77,5 % więcej podmiotów niż

w roku 1995. W roku 2004 i 2005 zaobserwowano nieznaczny spadek liczby

podmiotów w gminie. Prognozuje się dalszy wzrost przedsiębiorczości oraz wzrost

liczby nowych inwestycji gospodarczych.

Wykres 1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Bestwina
w latach 1995 – 2005
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W gminie Bestwina działa ok. 730 podmiotów gospodarczych

reprezentujących różnorodne branże. W formie tabelarycznej pokazano strukturę

przedsiębiorczości w Gminie Bestwina (podział na podstawowe sekcje gospodarcze).

Tabela 2 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze
REGON według wybranych sekcji
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Wyszczególnienie Liczba podmiotów (*)

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 21

Przemysł: 122

               W tym przetwórstwo przemysłowe 118

Budownictwo 105

Handel i naprawy 262

Hotele i restauracje 32

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 73

Pośrednictwo finansowe 25

Obsługa nieruchomości i firm 91

* dane nie zawierają osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w rolnictwie

Źródło: dane GUS za 2005 r. – www.stat.gov.pl

Największy udział w ogólnej licznie podmiotów gospodarczych ma sekcja

handel  i  naprawy  –  262  firmy.  W  grupie  tej  znajdują się punkty  handlowe  oraz

wszelkiego rodzaju usługi rzemieślnicze dla ludności. Na drugim miejscu w strukturze

gospodarczej gminy znajduje się przemysł – 122 firmy. Najmniejszy udział w ogólnej

licznie podmiotów gospodarczych są firmy z sekcji hotele i restauracje, pośrednictwo

finansowe oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (bez osób prowadzących

indywidualne gospodarstwa rolne – ta grupa została omówiona w rozdziale

„Rolnictwo”).

W związku z tym, iż największy odsetek firm działających w Gminie

Bestwina prowadzą osoby fizyczne (685 podmiotów – 96 % wszystkich

podmiotów gospodarczych) dokonano podziału na podstawowe sekcje:

► przetwórstwo – 88 firm,

► budownictwo – 96 firm,

► handel i naprawy – 233 firmy,

► hotele i restauracje – 27 firm,

► transport, gospodarka magazynowa i łączność – 66 firm,

► pośrednictwo finansowe – 24 firmy,

► obsługa nieruchomości i firm – 82 firmy.

Po 1990 roku nastąpił rozwój działalności rzemieślniczej, szczególnie

w dziedzinie budowlanej, motoryzacyjnej (warsztaty samochodowe) i spożywczej
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(masarnie, piekarnie). Największe zmiany nastąpiły jednak w dziedzinie handlu i

gastronomii. Zmniejsza się natomiast ilość rzemieślniczych warsztatów świadczących

usługi stolarskie, ślusarskie, szklarskie itp. Po okresie szybkiego rozwoju rzemiosła

obserwuje się obecnie pewną stagnację.

10.2. Przedsiębiorstwa Gminy Bestwina

Na terenie Gminy działa wiele znanych na rynku firm, które reprezentują

różne, nowoczesne branże. Można tutaj wymienić takie firmy jak

► NIKROMET – producent odlewniczych stopów aluminium,

► TECHNI COAT – specjalistyczny zakład nakładania powłok

fluoropolimerowych,

► HEWALEX Leszek Skiba – producent kolektorów słonecznych,

► M. GAC – producent wentylatorów,

► DEWRO – producent drzwi,

► HYBRO – ubojnia drobiu,

► JAKUBIEC – ferma drobiu

► SCHNOBER - producent urządzeń do przemysłowej produkcji lodów

Przemysł wydobywczy w Gminie Bestwina opiera się na funkcjonowaniu

żwirowni zlokalizowanej w miejscowości Kaniów należącej do firmy BUD-TOR (złoże

Kaniów III w obrębie ulic Batalionów Chłopskich i Jawiszowickiej). Do negatywnych

oddziaływań przemysłu wydobywczego zaliczyć należy przede wszystkim degradację

ekologiczną oraz obniżenie estetyki przestrzeni publicznej.

W  tym  miejscu  należy  wspomnieć,  iż występują na  terenie  Gminy  obszary

poprzemysłowe – po wyeksploatowanych żwirowniach – które należy określić jako

zdegradowane i wymagające rewitalizacji (tereny przejęte od Wodzisławskiego

Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego z Wodzisławia Śląskiego w obrębie

ulic Czechowickiej, Malinowej i Żwirowej). Wyrobiska pożwirowe zostały zalane

(utworzyły się akweny wodne), przy czym towarzysząca przemysłowi wydobywczemu

infrastruktura (zabudowania, drogi) oraz powstałe hałdy obniżają estetykę

przestrzeni publicznej i uniemożliwiają ich zagospodarowanie w aktualnej postaci.

Konieczne jest także wspomnieć, że na terenie Gminy Bestwina powstaje Park

Technologii  Lotniczej,  który  obejmie  obszar  ok.  30  ha.  Znajdą się tutaj  oprócz  hal

produkcyjnych,  między innymi cztery hangary oraz pas startowy o długości  800 m.
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Dzięki realizacji inwestycji docelowo do roku 2013 powstanie 700 nowych miejsc

pracy, co stwarza pozytywne perspektywy dla Gminy i jej mieszkańców.

 Na terenie gminy rozwinął się handel. Działają tutaj 2 duże pawilony handlowe sieci

ROLL  i  EURO.  Ponadto  funkcjonują tutaj  sklepy  różnych  branż oraz  stacje  paliw,  w

których pracuje łącznie ok. 150 osób (w sumie 90 punktów handlowych i stacji paliw)

(dane GUS).
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