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1. Podstawowe informacje o regionie
Wielkopolska to drugie co do wielkości (29,8 tys. km2) i trzecie pod względem liczby mieszkańców
(3 472,6 tys. osób na koniec 2014 roku) województwo w Polsce, zlokalizowane w jej centralno-zachodniej
części, na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej. Region
położony jest w większości na terenie nizinnym z nielicznymi wzgórzami (w części południowej) oraz
licznymi skupiskami jezior (w części północnej i środkowa) i kompleksami leśnymi (głównie w części
północnej). Znaczną powierzchnię województwa zajmują użytki rolne – 64,7% (więcej niż średnio w kraju
– 59,9%) oraz grunty leśne, tereny zadrzewione i zakrzewione – 26,7% (w kraju 30,9%). Grunty
zabudowane i zurbanizowane stanowią 5,2% powierzchni.
Administracyjnie region sąsiaduje z województwami: zachodniopomorskim i pomorskim
(od północy), kujawsko-pomorskim i łódzkim (od wschodu), opolskim i dolnośląskim (od południa) oraz
lubuskim (od zachodu). W jego skład wchodzi 226 gmin skupionych w 35 powiatach (4 z nich to miasta
na prawach powiatu: Poznań, Kalisz, Konin i Leszno).
Wielkopolska jest regionem o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. W 2014 roku na 1 km2
powierzchni ogólnej województwa wielkopolskiego przypadało 116 osób (w Polsce 123 osoby). Ponad
połowa ludności mieszka w 110 miastach – 55,1% (stan na koniec 2014 roku), jednak wartość ta
systematycznie maleje (rośnie z kolei liczba mieszkańców terenów wiejskich). Do największych miast
w regionie zalicza się Poznań (545,7 tys. mieszkańców), będący stolicą województwa, a także Kalisz
(103,4 tys. mieszkańców), Konin (76,5 tys.), Piła (74,3 tys.), Ostrów Wlkp. (72,8 tys.), Gniezno (69,7 tys.)
i Leszno (64,6 tys.). W strukturze osadniczej dominuje aglomeracja poznańska. Województwo wyróżnia
także duża liczba miast małych i średnich, skupiających poniżej 10 tys. mieszkańców.

2. Gospodarka
Wielkopolska zaliczana jest do grona najprężniej rozwijających się gospodarczo województw
w Polsce. Pod względem produktu krajowego na mieszkańca oraz wytworzonej wartości dodanej, jak
i dynamiki ich wzrostu, znajduje się w ścisłej czołówce, osiągając wyższe wskaźniki ekonomiczne
w porównaniu do średnich wartości dla kraju. Gospodarka regionu wyróżnia się relatywnie wysokim
poziomem rozwoju, konkurencyjnością w skali kraju, otwartością na rynki międzynarodowe
i zdywersyfikowaniem. Charakteryzuje ją w pierwszej kolejności silnie rozwinięty i gałęziowo
zróżnicowany przemysł, wysoce efektywne i wydajne wysokotowarowe rolnictwo oraz dynamicznie
rozwijający się sektor usług, w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych.
Istotnym elementem gospodarki regionu są jego mieszkańcy, charakteryzujący się kreatywnością,
przedsiębiorczością i otwartością na wyzwania. Na tle całego kraju region wyróżnia się tzw.
„wielkopolską gospodarnością”, opierającą się na koncentracji mieszkańców na podejmowaniu działań
prorozwojowych, umożliwiających uzyskiwanie ponadprzeciętnych efektów działalności oraz
maksymalizację uzyskiwanej wartości dodanej przy ograniczonych nakładach.
W ujęciu przestrzennym gospodarkę województwa cechuje występowanie znacznych dysproporcji
rozwojowych. Zdecydowanym biegunem wzrostu jest aglomeracja poznańska, będąca lokomotywą
napędzającą rozwój gospodarczy województwa. Koncentruje wokół siebie znaczną część aktywności
gospodarczej regionu, szczególnie z jego wschodniej i zachodniej części. Aglomeracja dominuje przede
wszystkim w sferach: produkcyjnej, usługowej – w tym związanej z usługami wyższego rzędu, instytucji
otoczenia biznesu, administracyjnej, nauki i kultury, decydując o pozycji konkurencyjnej całej
Wielkopolski. Pozostałe części województwa cechuje zdecydowanie niższy poziom rozwoju, czego
odzwierciedleniem są niższe wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na poziomie
podregionów (NUTS 3), w tym produktu krajowego brutto per capita oraz wartości dodanej brutto
na 1 pracującego (tzw. wskaźnik wydajności pracy).
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Obserwacje ostatnich kilkunastu lat potwierdzają jednoznacznie negatywne zjawisko pogłębiania
się polaryzacji rozwoju regionu. Działalność gospodarcza poza jego stolicą skoncentrowana jest przede
wszystkim w ośrodkach subregionalnych, skupiających podmioty bazujące w szczególności na zasobach
wykwalifikowanych kadr. Poszczególne części regionu wyróżnia pewna specyfika, stanowiąca podstawę
do budowania potencjałów na poziomie podregionów. Wielkopolskę południową i południowowschodnią, z takimi ośrodkami przemysłu jak Kalisz i Ostrów Wlkp. (tworzących aglomerację kaliskoostrowską), wyróżnia rozwój przemysłu spożywczego, włókienniczego i odzieżowego oraz
elektromaszynowego. Część południowo-zachodnią, z ośrodkiem w Lesznie cechuje rozwój przetwórstwa
rolno-spożywczego w oparciu o wysoką produktywność i wydajność rodzimego rolnictwa. Część
wschodnia, z ośrodkiem gospodarczym w Koninie, to przede wszystkim centrum przemysłu paliwowoenergetycznego na bazie węgla brunatnego. Z kolei Wielkopolska północna (stanowiąca tzw. „zielone
płuca Wielkopolski”), z silnym ośrodkiem gospodarczym w Pile, wyróżnia się walorami krajobrazowymi
i przyrodniczymi, będącymi podstawą dla rozwoju turystyki aktywnej.
Czynniki rozwoju gospodarczego
Wśród podstawowych korzystnych czynników rozwoju/wzrostu gospodarczego Wielkopolski
wymienić można m.in.: dogodne położenie komunikacyjne, w tym obecność rozwiniętych szlaków
tranzytowych na linii wschód-zachód (droga E30, linia kolejowa E20) i międzynarodowego Portu
Lotniczego Poznań-Ławica, rozwiniętą infrastrukturę społeczną i kapitału ludzkiego (przede wszystkim
w aglomeracji poznańskiej), bogactwo zasobów naturalnych, wysoki poziom przedsiębiorczości (również
z zaangażowaniem kapitału zagranicznego), rosnącą rolę turystyki biznesowej, czy wreszcie wysokie
kwalifikacje zasobów pracy przy jednoczesnym relatywnie niskim koszcie pracy. Wśród wyzwań
rozwojowych można wyróżnić natomiast niewystarczający i niesatysfakcjonujący poziom innowacyjności,
brak odpowiedniego wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego wielkopolskich uczelni,
niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy (głównie szkolnictwa zawodowego), słabe
skomunikowanie północnych i południowych rejonów województwa z jego stolicą, jak również wysoki
stopień polaryzacji rozwoju poszczególnych części regionu.
Kluczowe elementy tworzące potencjał rozwojowy regionu to również m.in. bogactwo zasobów
naturalnych (w tym przede wszystkim surowców energetycznych), ponadprzeciętną mobilność
i kreatywność mieszkańców, duży potencjał produkcyjny (ze szczególną aktywnością MŚP), wysoka
produktywność rolnictwa, dobrze rozwinięty sektor usług, wysoki poziom przedsiębiorczości (mimo
niskiej innowacyjności), znaczący w skali kraju potencjał naukowo-badawczy, ważna rola turystyki
biznesowej bazującej na rozwiniętym ośrodku targowym (Międzynarodowe Targi Poznańskie),
infrastruktura instytucjonalna w postaci instytucji otoczenia biznesu, dostosowana do warunków
gospodarki rynkowej, a także atrakcyjność inwestycyjna wielu obszarów. Potencjał rozwojowy
województwa w znacznej mierze wynika także ze zróżnicowania przyrodniczego z takimi walorami, jak
zróżnicowany krajobraz, mnogość kompleksów leśnych, obszarów sieci Natura 2000 oraz bogactwa
dziedzictwa kulturowego. Czynniki te tworzą warunki dla rozwoju turystyki, ale również dla innych
dziedzin gospodarki, umożliwiając uruchomienie lokalnych potencjałów różnych części województwa.
Wskaźniki makroekonomiczne
Potencjał gospodarki Wielkopolski podkreślają wybrane wskaźniki makroekonomiczne.
Podstawowym wskaźnikiem świadczącym o kondycji wielkopolskiej gospodarki jest wartość produktu
krajowego brutto per capita w cenach bieżących. W 2012 roku region z wartością 44 567 zł zajmował pod
tym względem 3. lokatę w kraju (za województwami: mazowieckim i dolnośląskim, a tuż przed śląskim)1.
Wartość ta stanowiła 106,4% średniej wartości dla Polski oraz około 70% średniej unijnej (według
szacunków EUROSTAT około 73% w 2013 roku). Jeszcze w 2007 roku analogiczny wskaźnik stosunku do
1

Zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych GUS, wyliczone w oparciu o zasady „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”
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średniej UE wynosił 57%, co oznacza, iż dystans w poziomie rozwoju województwa wielkopolskiego
względem Unii Europejskiej nadal pozostaje duży, ale ulega systematycznemu zmniejszaniu.
Ryc. 1. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 roku w Polsce według podregionów i województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Opublikowane w styczniu 2015 roku przez Główny Urząd Statystyczny wstępne szacunki produktu
krajowego brutto według województw w 2013 roku (w cenach bieżących) wskazują na kontynuację
trendu wzrostowego PKB pc również w kolejnym roku. Potwierdzeniem wzrastającego potencjału
gospodarczego Wielkopolski jest dynamika przyrostu wskaźnika PKB per capita, który wyniósł 46 626 zł.
Uwzględniając wstępne szacunki GUS za 2013 rok, największy przyrost PKB pc w okresie 3-letnim (20102013) nastąpił w Wielkopolsce (wzrost o 18,8%). Dla porównania przyrost PKB pc dla Polski wyniósł w
tym okresie 15,7%. Analiza dynamiki PKB z lat 2004-2013 (w tym w latach 2004-2009 z uwzględnieniem
metodologii w oparciu o zasady „Europejskiego Systemu Rachunków ESA 1995”) wskazuje na względnie
niewielki wpływ na całą Wielkopolskę spowolnienia gospodarczego lat 2008-2009 oraz 2011-2012
(minimalny spadek dynamiki wzrostu PKB w ujęciu regionalnym – nieco większy w 2010 roku).
Dynamika wartości PKB per capita dla poszczególnych podregionów liczona dla lat 2010-2012
wskazuje na osłabienie procesu polaryzacji rozwoju Wielkopolski, szczególnie jeśli chodzi o przyrównanie
tempa przyrostu PKB pc w mieście Poznaniu i podregionach ościennych (głównie z jej południowej
i wschodniej części). W 2012 roku w porównaniu z 2010 rokiem liderem z największym przyrostem PKB
per capita był podregion kaliski (wzrost o 16,7%), za którym uplasowały się podregiony: leszczyński
(14,5%), poznański (14,3%) i koniński (14,0%). Najniższy przyrost wskaźnika PKB pc nastąpił w tym czasie
w mieście Poznań (11,8%) i podregionie pilskim (10,9%). Sytuacja północnej części Wielkopolski,
cechującej się do tej pory najniższymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego, jest tu szczególnie
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negatywna, czy wręcz dramatyczna, ze względu na powiększanie się dystansu rozwojowego wobec reszty
województwa.
Ryc. 2. Wielkość PKB na 1 mieszkańca w 2012 roku i skala jego zmian w latach 2010-2012 w Polsce według województw
i podregionów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Łącznie w 2012 roku w regionie wytworzono PKB o wartości 154,2 mld zł (w cenach bieżących), co
stanowiło 9,5% wartości dla całego kraju (1 662,1 mld zł; 2. miejsce za województwem mazowieckim –
21,9% i śląskim – 12,7%). Blisko połowa PKB dla Wielkopolski została wytworzona w stolicy województwa
i podregionie poznańskim (odpowiednio 29,5% i 19,4%), natomiast tylko nieco ponad 50% w czterech
pozostałych podregionach, co potwierdza dysproporcje w rozkładzie potencjału gospodarczego na
obszarze województwa (15,4% w podregionie kaliskim, 14,1% w konińskim, 13,2% w leszczyńskim i tylko
8,5% w pilskim). Zgodnie z opublikowanymi w styczniu 2015 roku szacunkami produktu krajowego brutto
według województw w 2013 roku wartość PKB w Wielkopolsce wyniosła 161,5 mld zł, co stanowiło 9,7%
wartości dla całego kraju i oznaczało wzrost udziału w porównaniu z 2012 rokiem o 0,2 p.proc.
Struktura udziału poszczególnych sektorów w wytworzeniu wartości dodanej brutto wskazuje, iż
gospodarkę Wielkopolski zaliczyć można do grona gospodarek tradycyjnych m.in. ze względu na
ponadprzeciętny, choć nieustannie malejący, udział rolnictwa oraz ciągle zbyt niski udział sektora usług.
Rozkład wartości dodanej w regionie (łączna wartość: 136,6 mld zł) na poszczególne sektory gospodarki
wskazuje, iż największą rolę przy jej wytworzeniu odgrywa sektor usług (59,3%), następnie przemysł
(28,0%), budownictwo (7,9%) i rolnictwo (4,8%). W odniesieniu do wskaźników krajowych Wielkopolskę
cechuje zdecydowanie niższy udział usług (62,8% dla kraju), identyczny udział budownictwa (7,9% dla
kraju) oraz nieznacznie wyższy pozostałych sektorów (przemysł – 26,2% dla kraju, rolnictwo – 3,1% dla
kraju). Nawiązując do zmian udziałów poszczególnych sektorów w tworzeniu WDB w latach 2010-2012 w
Wielkopolsce, można wskazać na pewne prawidłowości w zmianach struktury gospodarki: wzrasta udział
sektora przemysłu kosztem budownictwa, przy ustabilizowaniu się udziału sektora usług i rolnictwa.
Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2012 roku wyniosła 99 697 zł, co stanowiło 96,8%
średniej wartości dla kraju – świadczy to o niższej produktywności pracy w Wielkopolsce w stosunku do
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pozostałej części Polski. Wśród poszczególnych podregionów wyróżnia się tu Poznań z wartością 120,8%
średniej krajowej i podregion poznański z wartością 106,7%. Wśród pozostałych jednostek analogiczna
wartość waha się w przedziale od 79,4% w podregionie kaliskim do 85,0% w pilskim. Pozytywnym
zjawiskiem związanym z produktywnością pracy jest dynamicznie rosnący wskaźnik WDB przypadający na
1 pracującego. W latach 2010-2012 wzrósł on z poziomu 88,5 tys. zł do poziomu 99,7 tys. zł, tj. o 12,7%.
Przedsiębiorczość
Dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość jest cechą wyróżniającą wielkopolską gospodarkę,
którą charakteryzują jednocześnie zjawiska pozytywne, jak i negatywne. Wśród pozytywnych, które
zdecydowanie przeważają w regionie, wyróżnić można m.in.: szybki i stabilny przyrost liczby podmiotów
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), korzystną strukturę rodzajową firm, ich rosnący
potencjał ekonomiczno-wytwórczy, długotrwałe tradycje wielu branż i działalności, wysoką
produktywność przedsiębiorstw (wzrost dynamiki), wysoki poziom nakładów inwestycyjnych związany
m.in. z niemalejącym zainteresowaniem Wielkopolską ze strony firm dużej i średniej wielkości (w tym
dalsze angażowanie kapitału zagranicznego), wysokie kwalifikacje pracowników przy relatywnie niskich
kosztach pracy, stopniowy rozwój podmiotów sektora kreatywnego, wzrost zdolności przedsiębiorców
do wykorzystania funduszy unijnych (w tym instrumentów zwrotnych typu JEREMIE), a także zwiększanie
się zaangażowania samorządów w rozwój przedsiębiorstw. Wśród zjawisk negatywnych na uwagę
zasługują: niedostateczne wyposażenie kapitałowe dużej części firm (w tym istotny stopień
dekapitalizacji ich majątku), mała liczebność firm wysokiej technologii, niska innowacyjność
przedsiębiorstw, słabe wykorzystanie miejscowego potencjału badawczo-rozwojowego, niewystarczające
powiązania między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a sektorem badawczorozwojowym, opór społeczny przed nowymi inwestycjami oraz słaby rozwój wyspecjalizowanych
instytucji otoczenia biznesu (i nieefektywne wykorzystanie potencjału istniejących)
Pochodną wpływu powyższych czynników jest aktualny stan wielkopolskiej przedsiębiorczości.
W 2013 roku na Wielkopolskę przypadało około 9,8% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w całym kraju w rejestrze REGON (tj. 397,9 tys. jednostek, z czego około 190 tys.2, tj. niecałe 50%,
stanowiły tzw. przedsiębiorstwa aktywne). Sytuowało to region na 3. miejscu w Polsce.. Wśród
poszczególnych podregionów najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w Poznaniu
(105,1 tys. podmiotów, tj. 26,4% ogólnej liczby podmiotów w regionie), a także w podregionie
poznańskim (79,3 tys., tj. 19,9%) i kaliskim (62,7 tys., tj. 15,7%), zaś najmniej w podregionie pilskim
(35,1 tys., tj. 8,8%). Generalnie w ostatnich latach przyrost liczby podmiotów gospodarczych następował
szybciej i stabilniej w Wielkopolsce niż w całym kraju (wpływ spowolnienia na zmiany wartości wskaźnika
okazał się istotniejszy na poziomie krajowym).
Nakłady inwestycyjne
Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej (w cenach bieżących) w 2013 roku
w województwie wielkopolskim wyniosła 18 874,4 mln zł, co stanowiło 8,2% wartości krajowej,
a województwo wielkopolskie zajmowało 4. lokatę wśród pozostałych województw. W odniesieniu
do 2008 roku nakłady zmniejszyły się o 6,3% (w Polsce o 6,4%). W przeliczeniu na 1 mieszkańca
Wielkopolski wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2013 roku wynosiła 5 450 zł,
tj. o 8,2% mniej niż w 2008 roku.
W 2013 roku największy odsetek nakładów inwestycyjnych przypadł na usługi – 10 888,7 mln zł
(tj. 50,1%), w tym w szczególności na transport i gospodarkę magazynową (2 904,8 mln zł – 15,4%),
na obsługę rynku nieruchomości (2 852,1 mln zł – 15,1%) oraz na handel i naprawę pojazdów
samochodowych (1 766,5 mln zł – 9,4%). Znaczne nakłady ponoszono również w sektorze przemysłu –
2

Nieć N., Orłowska J., Wasilewska M. Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Opracowanie w ramach Raportu
o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa. 2014.
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6 690,2 mln zł (35,4%). Mniejsze środki inwestycyjne przeznaczono na budownictwo – 453,4 mln zł
(2,4%) oraz w rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo – 842,1 mln zł (4,5%). W 2013 roku w stosunku do
2009 roku w Wielkopolsce, obserwowano wzrost nakładów inwestycyjnych w przemyśle, przy
równoczesnym spadku nakładów inwestycyjnych w budownictwie. Wzrost nakładów inwestycyjnych
nastąpił także w takich dziedzinach jak: transport i gospodarka magazynowa (co tłumaczyć można m.in.
bardzo korzystnym położeniem regionu i jednoczesnym wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej),
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz administracja publiczna i obrona narodowa.
Ryc. 3. Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Ryc. 4. Podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz opracowania – Działalność gospodarcza podmiotów
z kapitałem zagranicznym w 2013 r. GUS. Warszawa. 2014 r.

Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w Wielkopolsce jest m.in. efektem
inwestycji zagranicznych. Kapitał zagraniczny stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju
regionu, w kontekście wzrostu innowacyjności i modernizacji regionalnej gospodarki, a także tworzenia
nowych oraz rozwoju istniejących miejsc pracy. Zdolność Wielkopolski do przyciągania nowych inwestycji
sprawia, że województwo jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce. Od wielu
lat kluczowymi inwestorami w Wielkopolsce są podmioty pochodzące z państw członkowskich Unii
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Europejskiej. Według szacunków do końca 2013 roku większość, tj. 81,2%, kapitału zagranicznego została
zainwestowana w 5 województwach: mazowieckim (49,4%), dolnośląskim (8,6%), wielkopolskim (8,3%),
śląskim (8,3%) oraz małopolskim (6,6%)3.

3. Kapitał ludzki i społeczny
Procesy demograficzne
Wypadkową dokonujących się obecnie i w przeszłości przemian demograficznych jest struktura
osadnicza regionu, ukształtowana historycznie, podlegająca jednak ciągłym zmianom. Aktualne trendy
demograficzne, takie jak: migracje ludności (do miast, za granicę), proces starzenia się społeczeństwa,
zmiany modelu rodziny, mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na rynek pracy, rynek mieszkaniowy,
system ochrony zdrowia i opieki społecznej, edukacji, czy system transportowy. Szczególnie istotnym
problemem w niedalekiej przyszłości mogą okazać się konsekwencje postępującego starzenia ludności.
W województwie wielkopolskim odnotowuje się stały przyrost liczby ludności. W 2014 region
zamieszkiwało 3 472,6 tys. osób, co w porównaniu z 2011 rokiem oznacza wzrost o 0,2%. Największy
przyrost liczby mieszkańców wystąpił w powiecie poznańskim (wzrost o 21,0 tys. osób, tj. o 25%) oraz
w powiecie leszczyńskim (1,4 tys. osób, tj. o 2,7%), konińskim (1,1 tys. osób, tj. o 0,9%) i szamotulskim
(1,1 tys. osób, tj. o 1,2%). Główną przyczyną pozytywnych tendencji demograficznych występujących
na tych obszarach jest stale utrzymujące się dodatnie saldo migracji (związane z suburbanizacją) oraz
dodatni przyrost naturalny. Ubytek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat cechował powiaty
usytuowane w północnej oraz w zachodniej części regionu. W największym stopniu spadek liczby
ludności widoczny był w największych miastach, w tym w Poznaniu (spadek o 7,9 tys., tj. o 1,4%), Kaliszu
(o 1,7 tys., tj. o 1,7%) oraz Koninie (o 1,7 tys., tj. 2,1%).
W ujęciu przestrzennym ludność województwa rozmieszczona jest nierównomiernie. W regionie
istnieją obszary o dużej koncentracji ludności, do których należą: miasta na prawach powiatu oraz powiat
poznański, ostrowski i jarociński. Najsłabiej zaludnione tereny to powiaty położone w północnej części
Wielkopolski. W województwie występują duże dysproporcje pod względem liczby ludności między
największymi miastami a pozostałymi obszarami. Niemal 35% ludności województwa zamieszkuje cztery
największe powiaty (miasto Poznań – 545 680 osób w 2014 roku, powiat poznański – 358 894 osób,
ostrowski – 161 403 osób oraz gnieźnieński – 145 075 osób). Z tego 26,0% ludności skoncentrowana jest
w rejonie Poznania, gdzie 15,7% ludności zamieszkuje miasto Poznań, a 10,3% powiat poznański.
Zjawiskiem charakterystycznym dla Wielkopolski jest suburbanizacja – w jej wyniku permanentnie
wzrasta liczba mieszkańców obszarów wiejskich oraz mniejszych miast zlokalizowanych w pobliżu
największych ośrodków miejskich. Wskutek tego zjawiska obniżeniu ulega wartość wskaźnika urbanizacji.
Mieszkańcy miast w 2014 stanowili 55,1% ogółu ludności Wielkopolski. Rośnie z kolei liczba mieszkańców
terenów wiejskich, która wyniosła 1 560,4 tys. osób. Na obszarach wiejskich notuje się dodatnie saldo
migracji stałej gminnej i międzypowiatowej.
Na przestrzeni ostatnich lat wpływ na zmiany liczby ludności miały również migracje wewnętrzne
(wewnątrz- i międzyregionalne) i zagraniczne. Począwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej emigracja
Wielkopolan za granicę stale wzrasta, choć jej dynamika ulega zamianom (jedną z przyczyn mogły być
skutki światowego kryzysu finansowego). Od 2009 roku w całym województwie systematycznie pogłębia
się ujemne saldo migracji zagranicznej na pobyt stały. W 2014 roku wyniosło ono -1 308 osób.
Wielkopolska jest jednocześnie województwem o stosunkowo dużej skali natężenia ruchów migracyjnych
wewnątrz kraju. W ostatnich latach przeważały migracje wewnętrzne, natomiast w migracjach
międzywojewódzkich podstawowym kierunkiem były głównie województwa: dolnośląskie, mazowieckie
oraz kujawsko-pomorskie.
3

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku. GUS. Warszawa. 2014 r.
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W województwie wielkopolskim notowany jest dodatni przyrost naturalny (5,9 tys., tj. 1,7‰
w 2014 roku). Omawiany wskaźnik dla kraju od 2013 roku przyjmuje wartości ujemne. W województwie
wielkopolskim obserwowany jest systematyczny wzrost liczby zgonów. Jest to efekt umierania populacji
powojennego wyżu demograficznego. W 2014 roku współczynnik zgonów w Wielkopolsce kształtował się
na poziomie 8,9‰ (zmarło 31,0 tys. osób). Systematycznie spada natomiast liczba zgonów niemowląt.
Współczynnik feminizacji w Wielkopolski nie ulega znaczącym zmianom. W 2014 roku na 100
mężczyzn przypadało 106 kobiet (kobiety stanowią 51,3% ludności), przy czym wyraźna przewaga kobiet
zauważalna była na terenach miejskich (110 kobiet na 100 mężczyzn), natomiast na terenach wiejskich
ich liczba była generalnie zbliżona do liczby mężczyzn.
Ryc. 5. Ruch naturalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W Wielkopolsce odnotowuje się przesunięcia w strukturze ludności według grup ekonomicznych.
Zarówno w kraju jak i w województwie systematycznie zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży (osoby
w wieku od 0 do 17 lat). Spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym jest m.in. rezultatem
przemian procesów demograficznych, które były efektem depresji urodzeniowej w latach 90. Ludność
w wieku produkcyjnym (warunkująca podaż zasobów ludzkich na rynku pracy) charakteryzowała się
najbardziej stabilną strukturą. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku rozkłada się obecnie
następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły w 2014 roku 19,2% ogólnej liczby ludności
województwa, osoby w wieku produkcyjnym 63,8%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 17,0%.
Wskaźnik obciążenia demograficznego osób w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym
dla Wielkopolski wyniósł 58,4% i od kilku lat wykazuje tendencję wzrostową. Obserwacja zmian
w strukturze ludności Wielkopolski według biologicznych grup wieku potwierdza znaczny spadek liczby
dzieci, przy dużym wzroście liczby osób w wieku starszym.
Prognoza ludności na lata 2014-2050 zakłada wzrost liczby mieszkańców regionu, jednak tylko do
2023 roku (w porównaniu ze stanem w roku bazowym 2013 wzrost liczby mieszkańców województwa
ma wynieść 14,4 tys. osób, tj. 0,4%). Po okresie wzrostu liczba ludności ma stopniowo zmniejszać się do
końca okresu objętego prognozą. Spodziewany spadek populacji Wielkopolski ma wynieść 200 tys. osób,
tj. 6,1%. Obok ujemnego przyrostu naturalnego w prognozie można zaobserwować także negatywne
zmiany w strukturze ludności według wieku oraz zmniejszanie się liczby kobiet w wieku rozrodczym. Stałą
tendencją ma być wzrost liczby ludności obszarów wiejskich kosztem miast, a także ubytek ludności
w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) oraz produkcyjnym (od 18 lat do wieku emerytalnego).
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Ryc. 6. Prognoza udziału ludności województwa wielkopolskiego według ekonomicznych grup wieku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2014-2050 GUS

Rynek pracy
Rynek pracy charakteryzuje się zmiennością i zależnością od wielu czynników społecznogospodarczych, w tym głównie od kondycji gospodarki i przedsiębiorstw w relacji do wysokości
przeciętnego wynagrodzenia oraz trendów demograficznych (np. starzenia się społeczeństwa, ruchu
naturalnego ludności, specyfiki migracji). Nierozerwalnie związany jest także z poziomem edukacji
i kierunkami kształcenia ludności. Pomimo różnorodnych fluktuacji w Wielkopolsce wzrasta poziom
zatrudnienia, zaś poziom bezrobocia rejestrowanego pozostaje stabilny, cechując się tendencją malejącą.
W Wielkopolsce notuje się także spadek obciążenia osób pracujących przez ludność niepracującą.
Województwo wielkopolskie na tle kraju dysponuje znacznymi zasobami pracy, skupiając 9,8%
ogółu pracujących w Polsce (1 358 tys. osób pracujących w 2013 roku). Ponad połowa pracujących
związana była z sektorem usług – 53,0%, 31,3% z przemysłem i budownictwem, natomiast 15,7%
z sektorem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Liczba osób pracujących systematycznie rośnie. W
stosunku do roku 2010 zwiększyła się o 3%. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby pracujących
w usługach kosztem sektora przemysłu i budownictwa, co jest zgodne z ogólnopolską tendencją.
Aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych w Wielkopolsce wynosi 75,1% i z roku
na rok rośnie. Wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy w przypadku mężczyzn (80,5%), niż kobiet (69,1%).
Dużą popularnością i uznaniem w Wielkopolsce cieszy się praca na własny rachunek. Jednoosobowe
podmioty gospodarcze charakteryzują wysokie wartości wskaźników innowacyjności i internacjonalizacji
oraz postawy prorozwojowe.
Wart podkreślenia jest coroczny przyrost wartości przeciętnego miesięcznego dochodu
do dyspozycji na osobę w gospodarstwie domowym (przeciętne wielkopolskie gospodarstwo domowe
liczy 3 osoby). W 2013 roku wyniósł on około 1 206,7 zł przy równoczesnym wzroście przeciętnych
miesięcznych wydatków (952,7 zł). Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto
w województwie wielkopolskim, pomimo że systematycznie rośnie, kształtuje się poniżej średniej dla
Polski – w 2013 roku w regionie wyniósł 3 512,3 zł, co stanowiło 90,7% średniej wartości w kraju.
Jednocześnie cechuje je znaczne zróżnicowanie przestrzenne – najwyższe wartości przyjmuje w Poznaniu
i okolicach.
Na koniec 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce wyniosła 7,8% i była
najniższą w kraju (w Polsce 11,5%). Region jest jednak pod tym względem bardzo zróżnicowany:
w podregionie poznańskim i w mieście Poznaniu wskaźnik osiągnął bardzo niski poziom (w samym
Poznaniu w 2014 roku wyniósł 3,2%), natomiast w niektórych powiatach z części północnej i wschodniej
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województwa wartość przekraczała 15%. W okresie od 2009 do 2014 roku województwo wielkopolskie
charakteryzowały duże wahania liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według stanu na koniec 2009
roku w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 133,6 tys. osób W kolejnych latach liczba
bezrobotnych sukcesywnie rosła, aż do poziomu 147,9 tys. osób w 2012 roku. Od tego momentu
obserwowany jest sukcesywny spadek liczby bezrobotnych aż do poziomu 116,4 tys. w 2014 roku
Negatywnym zjawiskiem jest natomiast obserwowany systematyczny wzrost liczby osób długotrwale
bezrobotnych (43 tys. osób w 2014 roku).
Ryc. 7. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Infrastruktura społeczna
Istotny wpływ na aktualny poziom kapitału społecznego generuje stan dostępnej infrastruktury
społecznej, w szczególności: opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, mieszkalnictwa i ochrony zdrowia.
Na obszarze województwa wielkopolskiego w 2013 roku znajdowało się 1 149,5 tys. mieszkań (8,3%
krajowych zasobów mieszkaniowych), co uplasowało Wielkopolskę na 3. miejscu w kraju. Występuje tu
większy przyrost zasobów mieszkaniowych na obszarach wiejskich niż w miastach, który związany jest
głównie z inwestycjami ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych. Odnosząc wielkość zasobów
mieszkaniowych do liczby ludności, pozycja województwa wielkopolskiego w ostatnich latach drastycznie
spadała by w 2013 roku osiągnąć 15. miejsce w kraju. Jednocześnie rośnie liczba mieszkań
przypadających na 1 000 ludności, co świadczy o nieznacznej poprawie dostępności mieszkaniowej
w regionie. W 2013 roku w Wielkopolsce na 1 000 ludności przypadało 331,5 mieszkań, podczas gdy
w kraju 359,9. Najwięcej mieszkań na 1 000 ludności znajdowało się w mieście Poznań (445,5) oraz
w mieście Kalisz (410,6), natomiast najmniej – 264,7, w powiecie leszczyńskim. Systematycznie rośnie
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w województwie wielkopolskim, która w 2013 roku
wynosiła już 80,4 m2. W przeliczeniu na 1 000 ludności w województwie wielkopolskim w 2013 roku
oddano do użytkowania 3,9 mieszkania. Było to nieco więcej niż średnio w kraju (3,8 mieszkania), jednak
mniej niż w województwach: dolnośląskim (5,6), mazowieckim (5,5), pomorskim (5,2) i małopolskim
(4,6). Zdecydowanie najwięcej mieszkań oddano do eksploatacji w powiecie poznańskim, tj. 10,3
mieszkania na 1 000 ludności, natomiast najmniej w mieście Konin, gdzie wskaźnik ten wyniósł 1,2.
W województwie wielkopolskim zauważalne są pozytywne zmiany w wyposażeniu lokali mieszkalnych
w podstawowe instalacje, co świadczy o generalnym polepszeniu się warunków bytowych w regionie.
Sytuacja Wielkopolski w tym zakresie jest lepsza niż przeciętnie w kraju. W 2013 roku w Wielkopolsce
odsetek mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej wynosił 98,4%, w ustęp spłukiwany
wyposażonych było 95,9% mieszkań, zaś łazienkę posiadało 93,6% mieszkań. Dostęp do centralnego
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ogrzewania posiadało 82,4% zasobów mieszkaniowych, a gaz sieciowy ponad połowa (52,1%) mieszkań.
Rośnie także odsetek mieszkań posiadających urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej
oraz komputer osobisty z dostępem do Internetu.
W obecnej dobie przemian gospodarczych nastąpił wzrost znaczenia wiedzy jako niematerialnego
zasobu determinującego rozwój. Edukacja już od poziomu przedszkolnego jest ważnym etapem
wprowadzenia młodzieży do aktywności społeczno-zawodowej. W 2013 roku w Wielkopolsce
wychowanie przedszkolne prowadziły 1 892 placówki – objętych nim było 132,2 tys. dzieci (w tym
129,3 tys. dzieci w wieku 3-6 lat). Zdecydowanie więcej dzieci uczęszczało do przedszkoli w miastach.
Ryc. 8. Liczba dzieci przypadających na 1 placówkę wychowania przedszkolnego w województwie wielkopolskim
w latach 2004-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Ryc. 9. Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę według typu w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W 2013 roku na obszarze województwa wielkopolskiego działalność prowadziło 1 213 szkół
podstawowych (o 14 mniej niż rok wcześniej). Placówki te są systematycznie likwidowane, a tendencję tą
obserwuje się we wszystkich podregionach z wyjątkiem miasta Poznania. Jakość kształcenia w szkołach
podstawowych mierzona wynikiem sprawdzianu szóstoklasistów w Wielkopolsce, wskazuje na
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niesatysfakcjonujący poziom edukacji na tym etapie w regionie – uczniowie osiągają coraz niższe wyniki.
W województwie wielkopolskim współczynnik skolaryzacji netto4 przyjął w 2013 roku wartość 96,5%
(w kraju 94,5%) i plasował region na 2. miejscu w kraju zaraz za województwem mazowieckim (98,0%).
Następuje spadek liczby uczniów przypadających na jedną szkołę podstawową w województwie
wielkopolskim (172 w 2013 roku), który wynika głównie z aktualnych procesów demograficznych. Spadek
liczby uczniów jest również widoczny w gimnazjach.
Wskaźnik liczby uczących się dzieci w wieku od 13 do 15 lat w gimnazjach w stosunku do ogółu osób
w tej grupie wiekowej w regionie maleje. W Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, współczynnik
skolaryzacji netto obniża się. W 2013 roku osiągnął poziom 94,6% i był wyższy niż w kraju – 92,6%. Liczba
uczniów przypadających na jedno pomieszczenie w wielkopolskich szkołach była większa w gimnazjach
niż w szkołach podstawowych – odpowiednio 15 i 13 osób.
Ryc. 10. Współczynnik skolaryzacji netto w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W Wielkopolsce zlokalizowanych jest blisko 1 000 szkół ponadgimnazjalnych o różnych typach
kształcenia. Większość z nich stanową licea ogólnokształcące – 46%, natomiast 28% to technika, a 17% to
zasadnicze szkoły zawodowe. Lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych w województwie wskazuje
na stosunkowo dobrą dostępność przestrzenną tego typu placówek. Najwięcej uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży kształciło się w 2013 roku w liceach ogólnokształcących (39,1% ogółu
uczniów) oraz w technikach (39,1%), a także w zasadniczych szkołach zawodowych (19,1%). Najwyższy
wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie ponadpodstawowym w Wielkopolsce w 2013 roku odnotowano
w przypadku liceów ogólnokształcących – 41,1% (10. miejsce wśród województw), tj. mniej niż w kraju –
44,1%. Znacznie wyższy niż na poziomie kraju był natomiast współczynnik skolaryzacji netto zasadniczych
szkół zawodowych, który dla województwa wielkopolskiego był najwyższy w kraju (17,8%) i przekroczył
znacząco średnią dla Polski (12,9%). W województwie wielkopolskim egzamin maturalny w 2013 roku
zdało 80,5% maturzystów, a zdawalność egzaminu była porównywalna do zdawalności w kraju (81,0%).
Najwyższą zdawalność w Wielkopolsce osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (89,8%),
natomiast najsłabsze wyniki osiągnęli absolwenci szkół uzupełniających (21,6%).
Wielkopolskę cechuje duży potencjał akademicki, który opiera się na wysoko wykwalifikowanej
kadrze naukowo-badawczej oraz lokalizacji dużej liczby szkół wyższych o różnym profilu kształcenia,
oferujących wiele kierunków nauki (głównie w Poznaniu). W 2013 roku w województwie wielkopolskim
4
Współczynnik skolaryzacji netto - relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej
grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania.
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funkcjonowało 39 uczelni wyższych (o jedną mniej niż w 2012 roku), spośród których 13 szkół stanowiły
uczelnie państwowe. W 2014 roku na uczelniach wyższych w województwie wielkopolskim kształciło się
135,9 tys. studentów. W ostatnich latach w województwie wielkopolskim następuje spadek liczby
studentów. Tendencja ta obserwowana jest również w całym kraju. Znacznie zwiększa się z kolei liczba
osób z wyższym wykształceniem. W 2011 roku posiadało je 18,9% mieszkańców Wielkopolski, podczas
gdy w 2014 roku już 22,0% mieszkańców województwa, przy średniej dla kraju na poziomie 23,8%.
Jednym z podstawowych zadań administracji publicznej świadczonym wobec obywateli jest opieka
zdrowotna. Wielkopolskie szpitale (64 szpitale ogólne i 3 psychiatryczne) w 2013 roku dysponowały
liczbą 14 659 łóżek. Na 1 łóżko w szpitalu w Wielkopolsce w 2013 roku przypadało 237 osób, co
plasowało województwo na 15. miejscu w kraju (jedynie przed województwem pomorskim), znacznie
poniżej średniej dla Polski (205 os./1 łóżko). Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest systematyczny wzrost
tego wskaźnika, oznaczający pogorszenie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej. Choć w skali kraju
wzrasta ogólna liczba lekarzy, wciąż niski jest współczynnik pracowników służby zdrowia przypadających
na 100 tys. ludności (jeden z najniższych wśród wszystkich państw Unii Europejskiej5), który w 2011 roku
w Polsce wyniósł 219, a w Wielkopolsce 144. Na 1 pracownika służby zdrowia w Polsce przypadało
średnio 458 potencjalnych pacjentów, natomiast w Wielkopolsce analogiczny wskaźnik był niezmiennie
najniższy w kraju – 695 osób. Sytuacja zdrowotna mieszkańców Wielkopolski jest determinowana
głównie przez choroby układu krążenia i nowotworowe. Wysoki stopień zachorowalności dotyczy także
chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej oraz chorób układu oddechowego. Na szczególną
uwagę zasługuje wzrastająca wartość wskaźnika zapadalności na choroby zakaźne.
Opiekę społeczną, tj. pomoc w trudnych sytuacjach życiowych osobom wykluczonym, ubogim,
bezrobotnym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, osobom z terenów wiejskich, bezdomnym,
czy osobom starszym. świadczyło w 2014 roku 139 placówek, w tym 67 domów pomocy społecznej
posiadających ogółem 8 896 miejsca. Potrzebujący korzystali w Wielkopolsce ze świadczeń społecznych
o charakterze pieniężnym (pomoc celowa) i niepieniężnym, której najczęstszą forma była możliwość
spożycia posiłku (ponad 84% świadczeń niepieniężnych). Pozytywną tendencją jest zmniejszająca się
liczba osób korzystających ze świadczeń, która w 2013 roku wyniosła 159, 6 tys. osób. Systematycznemu
zmniejszeniu ulega również liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys.
ludności (461 w 2013 roku), który jest niższy od średniej krajowej (516 osób). W porównaniu do średniej
krajowej w Wielkopolsce zamieszkuje więcej osób znajdujących się na granicy ubóstwa, tj. poniżej
minimum egzystencji, relatywnej granicy ubóstwa i ustawowej granicy ubóstwa – odpowiednio: 8,9%,
19,2%, 15,5% w regionie i 7,4%, 16,2%, 12,8% w Polsce.
4. Infrastruktura transportowa
Województwo wielkopolskie wyróżnia się szczególnie wysokim potencjałem lokalizacyjnym
i stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. Wysoką rentę lokalizacyjną region
zawdzięcza swemu położeniu na głównych szlakach tranzytowych Europy. Przez województwo przebiega
autostrada A2 Świecko-Warszawa oraz linia kolejowa nr 3 Kunowice-Warszawa. Oba korytarze są
odcinkami ważnych paneuropejskich sieci transportowych łączących ważne ośrodki metropolitalne
kontynentu: Paryż, Berlin i Moskwę.
Przez Polskę, a jednocześnie Wielkopolskę, przebiegają dwa z dziewięciu korytarzy TEN-T (Trans
European Network-Transport):
•

5

Korytarz Morze Północne – Bałtyk, który łączy porty wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego
z portami Morza Północnego poprzez Finlandię, Estonię Litwę, Łotwę, Polskę, Niemcy,
Holandię i Belgię.

Eurostat regional yearbook 2014: Health

15

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

•

Korytarz Bałtyk-Adriatyk, który łączy Bałtyk z Adriatykiem poprzez uprzemysłowione obszary
m.in. Górny Śląsk, Wiedeń, Bratysławę, północno-wschodnie Włochy.

Transport drogowy
Pod względem stopnia rozwoju infrastruktury drogowej Wielkopolska należy do grupy relatywnie
dobrze rozwiniętych regionów w kraju. Przeliczając długość dróg o nawierzchni twardej przypadającą
na 100 km2 powierzchni województwa, występuje tutaj blisko 93,2 km dróg, co jest wartością wyższą
od średniej krajowej kształtującej się na poziomie 91,2 km. Łączna długość dróg publicznych o twardej
nawierzchni w Wielkopolsce zwiększa się średniorocznie o 0,9%-2,4%. Tempo przyrostu dróg publicznych
w porównaniu do innych województw prezentuje poziom przeciętny.
Z powodu tranzytowego położenia Wielkopolski w układzie europejskich korytarzy transportowych,
istotne znaczenie odgrywa autostrada A2 przebiegająca w kierunkach zachód-wschód. Autostrada
wpływa na atrakcyjność inwestycyjną terenów w jej sąsiedztwie, szczególnie wokół węzłów drogowych
Najważniejsze kierunki ruchu osobowego oraz wymiany towarowej obsługują także drogi krajowe ujęte
w docelowym układzie dróg ekspresowych. W wyniku zakończonych w ostatnich latach inwestycji w sieci
dróg krajowych w Wielkopolsce powstało ponad 50 km dróg ekspresowych, które pełnią funkcje
wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania. Pomimo realizacji niniejszych projektów stopień rozwoju
sieci dróg ekspresowych można uznać za słaby. Obecnie całkowita sieć tego typu dróg w regionie
obejmuje jedynie 116,4 km z czego większość koncentruje się w bliskim sąsiedztwie Poznania. Wobec
takiego stanu rzeczy, istotną rolę w sieci układu drogowego pełnią drogi krajowe i wojewódzkie, których
stan techniczny w przeważającej mierze uznać można za zadawalający.
Analizując rozkład przestrzenny drogowej sieci transportowej, dostrzec można szczególnie niską
dostępność transportową obszaru północnej i południowej Wielkopolski, co ma zauważalne
konsekwencje dla rozwoju tych części województwa. Nad wyraz widoczne jest to w północnej
Wielkopolsce, co pośrednio przekłada się na współwystępowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych,
takich jak bezrobocie czy słabe zainteresowanie lokalizacją inwestycji gospodarczych. Koniecznością
w tym zakresie wydaje się zatem być dokończenie budowy strategicznych dróg relacji północ-południe,
tj. drogi ekspresowej S5 (A1 – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław) oraz drogi ekspresowej S11 (Kołobrzeg –
Piła – Poznań – Kępno – Tarnowskie Góry – A1), łączących najbardziej oddalone części regionu ze stolicą.
System transportowy kraju jak również regionu jest niewystarczający dla natężenia ruchu
i wzrastającej liczby pojazdów. Według ostatnich dostępnych badań z roku 20106, średni dobowy ruch
na drogach krajowych w Wielkopolsce wyniósł 10 918 poj./dobę. W stosunku do ostatniego badania
z 2005 nastąpił wzrost ruchu o 18%. Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach międzynarodowych
wynosiło 16 835 poj./dobę w 2010 roku i wzrosło w tym samym okresie o 22%. Z kolei badania
prowadzone na drogach wojewódzkich regionu w 2010 roku, wskazały również znaczne obciążenie
średnim ruchem dobowym tego rodzaju dróg w Wielkopolsce. Na drogach wojewódzkich wskaźnik ten
wyniósł średnio 4 007 poj./dobę i wzrósł w stosunku do 2005 roku o 26% (jeden z najwyższych wzrostów
w kraju). W 2010 roku, w stosunku do badań w 2005 roku, wzrósł zdecydowanie udział w ruchu
samochodów ciężarowych.
Transport kolejowy
Podobne uwarunkowania, choć nieco inne problemy dotyczą transportu kolejowego
w Wielkopolsce. Region posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg żelaznych. Wskaźnik gęstości linii
kolejowych obliczany jako długość linii normalnotorowych przypadających na 100 km2 województwa
kształtuje się na poziomie 6,6 km/100 km2 i jest wyższy od wskaźnika dla kraju (6,2 km/100 km2).

6

Generalny Pomiar Ruchu z 2010 roku. Transprojekt–Warszawa Sp. z o.o. Warszawa. 2010.
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Wśród 18 czynnych linii kolejowych o priorytecie ruchu pasażerskiego, 9 przebiega przez Poznań lub
bierze początek w mieście. Status linii państwowej na odcinkach w granicy województwa posiada 10 linii.
Pozostałe linie tworzą sieć o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. Większość linii (13) jest
zelektryfikowanych, w tym 2 jedynie częściowo. Dwa tory ruchu posiada 11 linii, w tym 3 linie jedynie
na wybranych odcinkach. Ponadto w obszarze województwa funkcjonuje 20 linii (głównie łącznic)
o znaczeniu towarowym. O znaczeniu linii kolejowych w regionie może świadczyć ich wykorzystanie oraz
generowany ruch pasażerski. Od wielu lat do najbardziej obciążonych połączeń należą linie przebiegające
przez miasto Poznań. Największe potoki pasażerskie, powyżej 4 mln w ciągu roku, występowały na
liniach: nr 271 w kierunku Wrocławia, nr 272 w kierunku Katowic oraz nr 353 w kierunku Torunia. Liczbę
pasażerów od 2 do 4 mln obsługiwały linie: nr 3 z Poznania zarówno w kierunku Warszawy, jak
i zachodniej granicy państwa, nr 14 i 355 na kierunku Łódź – Ostrów Wlkp. – Wrocław oraz linie
regionalne nr 354 (Poznań – Piła), 356 (Poznań – Wągrowiec) i 357 (Poznań – Wolsztyn).
Standard sieci kolejowej w Wielkopolsce ocenia się jako wyższy od średniej krajowej. Sieć kolejowa
w stanie dobrym i dostatecznym stanowiła w czerwcu 2014 roku7 odpowiednio 59% i 21% ogólnej
długości linii. W stanie niezadowalającym znajdowało się 20% sieci. Problem ten dotyczy wielu odcinków
torów, podtorzy i rozjazdów, w tym wymagających natychmiastowej naprawy lub wymiany. Także inne
elementy infrastruktury kolejowej, takie jak: mosty, wiadukty, tunele, przepusty czy ściany oporowe,
często wymagają wymiany konstrukcji nośnej oraz bieżącej konserwacji, mającej na celu zmniejszenie ich
postępującej degradacji. W wielu przypadkach przestarzałe są urządzenia sterowania ruchem.
Do zwiększania bezpieczeństwa ruchu oraz likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych przyczyniają się
zarówno kompleksowe modernizacje, bieżące prace eksploatacyjne, jak i remonty budowli w ciągach linii
kolejowych. Pozytywny wpływ na stan sieci kolejowej miały i mają modernizacje linii realizowane na
przestrzeni ostatnich lat, w tym projekty współfinansowane ze środków unijnych okresu 2007-2013, w
tym: modernizacje linii kolejowych nr 356 (na odcinku Poznań – Wągrowiec) oraz 357 (na odcinku Luboń
– Wolsztyn) o łącznej długości 134 km. Istotnym działaniem wspierającym poprawę infrastruktury
kolejowej, zrealizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, był zakup 25 sztuk
nowoczesnego taboru kolejowego (spalinowego i elektrycznego) dla obsługi przewozów pasażerskich.
Dalsza poprawa dostępności kolejowej regionu nastąpi w wyniku prowadzonych lub planowanych
modernizacji sieci, w tym kontynuacji prac na liniach kolejowych nr 3 i 271, wymiany nawierzchni na linii
272, a także kontynuacji modernizacji linii regionalnych przy współudziale Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, głównie linii nr 354 Poznań-Piła, służąca poprawie dostępności północnej Wielkopolski.
Transport lotniczy
Istotnym elementem układu transportowego regionu jest również transport lotniczy. Na terenie
województwa wielkopolskiego funkcjonuje Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
o znaczeniu regionalnym, realizujący połączenia międzynarodowe o zasięgu europejskim. Lotnisko
obsługuje przede wszystkim ruch pasażerski, ale także ruch towarowy. Rozbudowany w ostatnich latach
terminal posiada około 23 000 m2 powierzchni użytkowej i przepustowość 3 mln pasażerów rocznie.
Liczba i kierunki połączeń Portu ulegają zmianom i są zależne od aktualnej sytuacji rynku lotniczego oraz
preferencji podróżnych. Obecnie z lotniska Ławica odbywają się regularne loty do 24 portów lotniczych
Europy (2014 rok), w tym do siedmiu stolic krajów UE, takich jak: Dublin, Kopenhaga, Londyn, Oslo,
Paryż, Rzym, Sztokholm oraz do kilku ważnych portów przesiadkowych, jak Frankfurt n/Menem,
Monachium, Barcelona czy Edynburg. Najwięcej regularnych połączeń lotniczych tygodniowo (14-23)
wykonywanych jest do: Warszawy, Londynu, Monachium, Kopenhagi i Frankfurtu. Od wielu lat,
województwo wielkopolskie plasuje się na 6. miejscu w kraju pod względem obsługi pasażerów
w portach lotniczych. Corocznie obserwowany był wzrost liczby pasażerów obsługiwanych w Porcie
Lotniczym Poznań-Ławica, jednak w 2013 roku w stosunku do roku 2012 zanotowano spadek z 1 595 tys.
7

Inwestycje kolejowe w województwie wielkopolskim w czerwcu 2014 roku. Komunikat prasowy PKP PLK S.A. Warszawa. 17 lipca 2014.
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do 1 355 tys. osób, tj. o 15,1%. W 2013 roku obsłużono 1 022 tys. pasażerów w ruchu regularnym, 327
tys. w czarterowym oraz 6 tys. w ruchu General Aviation (20 602 operacje lotnicze).
Uzupełnieniem dla lotniska Ławica mogą stać się lotniska subregionalne zlokalizowane w pobliżu
takich ośrodków jak: Leszno, Piła, Ostrów Wlkp. (Michałków), Konin (Kazimierz Biskupi). Są to lotniska
należące przeważnie do aeroklubów i stanowiące bazę sportowo-treningową oraz obsługujące cywilne
przeloty prywatne. Dysponują one jednocześnie potencjałem8, którego wykorzystanie może wiązać się
z podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej różnych części województwa. Wymaga to jednak
dostosowania infrastruktury lotniskowej do obsługi małego ruchu biznesowego i towarowego, czego
koniecznym warunkiem jest wzrost zaangażowania lokalnych samorządów i interesariuszy.
5. Finanse samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) w województwie wielkopolskim cechują się zróżnicowaną
sytuacją finansową zarówno pod względem poziomu funkcjonowania (gmina, powiat, województwo), jak
i lokalizacji na obszarze regionu. W 2013 roku w województwie wielkopolskim łączne dochody budżetów
JST (226 gmin, 31 powiatów, 4 miast na prawach powiatu i samorządu województwa) wyniosły
15 312,1 mln zł i były o 1,8% wyższe od uzyskanych w 2012 roku. Dochody ogółem JST w Wielkopolsce
stanowiły 8,3% łącznych dochodów wszystkich tego typu jednostek w całym kraju. Niewiele ponad
połowę dochodów ogółem wielkopolskich JST w 2013 roku zrealizowały gminy (52,7% w 2013 roku
wobec 51,7% w 2012 roku). Udział dochodów miast na prawach powiatu wyniósł 25,0% (spadek
o 0,7 p.proc. w stosunku do roku poprzedniego), powiatów 14,6% (wzrost o 0,2 p.proc.), natomiast udział
dochodów budżetu województwa wyniósł 7,6% wzrastając z poziomu 7,3% w 2012 roku.
Ryc. 11. Struktura dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL oraz opracowania – Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
w 2013 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2014

W latach 2009-2013 w strukturze dochodów ogółem JST w województwie wielkopolskim
dominowały dochody własne, które w 2013 roku stanowiły 51,6% dochodów ogółem (w kraju – 49,1%).
Największe wpływy w tej grupie pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,5%
dochodów własnych, 18,8% dochodów ogółem), podatku od nieruchomości (22,6%), oraz z podatku
dochodowego od osób prawnych (7,2%)9.
W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim otrzymały
subwencję ogólną10 przyznaną ze środków budżetu państwa w kwocie 4 422,5 mln zł, która stanowiła
8

Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski. BBSG Baca Gościniarek
i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Poznań. 2014.
9 Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu. Poznań. 2014.
10 Świadczenie publicznoprawne państwa na rzecz JST o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. Zgodnie z ustawą
o finansach publicznych każda gmina otrzymuje subwencję składającą się z części podstawowej, oświatowej i rekompensującej, a każdy powiat z
części oświatowej, drogowej i wyrównawczej (na zasadzie „równania” do najlepszego otrzymują te powiaty, których siła dochodowa jest
mniejsza niż siła najbogatszego powiatu).
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28,9% dochodów ogółem. JST przekazano środki z tytułu dotacji w kwocie 2 941,2 mln zł, co stanowiło
19,5% dochodów ogółem. W 2013 roku najbardziej zależne od otrzymywanych dochodów z budżetu
państwa w formie dotacji i subwencji były powiaty.
Wydatki ogółem JST w województwie wielkopolskim w 2013 roku wyniosły 15 374,7 mln zł
i stanowiły 8,4% łącznych wydatków wszystkich tego typu jednostek w Polsce. W strukturze wydatków
ogółem JST w Wielkopolsce największy udział miały gminy 57,7% (w stosunku do 2012 roku spadek
udziału o 0,3 p.proc.). Miasta na prawach powiatu poniosły 25,0% wydatków (spadek o 1,0 p.proc.),
powiaty 14,3% (spadek o 0,2 p.proc.). Zwiększył się natomiast udział wydatków samorządu województwa
o 1,5 p.proc., wynosząc 9,0%.
Zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w całym kraju największą część wydatków w latach
2008-2013 stanowiły wydatki bieżące. Na ten cel JST przeznaczyły 12 658,2 mln zł w województwie
i 148 831,9 mln zł w kraju, co stanowiło odpowiednio 82,3% (wzrost o 2,4%) i 81,0% (wzrost o 2,8%)
ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe JST w województwie wielkopolskim w 2013 roku przeznaczyły
2 716,6 mln zł. Najwyższy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zaobserwowano
w przypadku budżetu województwa (46,2% wobec 36,0% w 2012 roku), natomiast najmniejszy
w budżecie powiatów (10,6% wobec 12,0% w 2012 roku).
W 2013 roku przewaga wydatków nad dochodami skutkowała deficytem w wysokości 62,6 mln zł
na koniec roku budżetowego. Dynamika zmian poziomu dochodów i wydatków JST w Wielkopolsce była
niższa od średniej dla Polski, gdzie dla 2013 roku nastąpił wzrost wydatków i dochodów (odpowiednio
o 3,4% oraz o 1,9%), w stosunku do 2012 roku.
Analiza przestrzenna budżetów JST wskazuje, iż największe wydatki budżetowe ogółem, podobnie
jak dochody, występowały w gminach zlokalizowanych w pobliżu aglomeracji poznańskiej, a najniższe
w części wschodniej Wielkopolski.
Budżet województwa
Dochody ogółem samorządu województwa wielkopolskiego w 2013 roku wyniosły 1 171,7 mln zł
i były o 6,5% wyższe niż w poprzednim roku (w Polsce dochody ogółem województw zwiększyły się
o 5,8%). Dochody województwa wielkopolskiego stanowiły 7,3% dochodów wszystkich województw
w kraju. Wydatki ogółem w 2013 roku zamknęły się natomiast w kwocie 1 385,7 mln zł i były o 22,0%
wyższe niż w poprzednim roku. W kraju nastąpił wzrost wydatków ogółem o 4,9%. Wydatki te stanowiły
8,4% wydatków wszystkich województw w kraju.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochód regionu niemal w całym analizowanym okresie był niższy
niż średnio w kraju. W 2013 osiągnął wielkość 338,0 zł, przy średniej dla kraju 418,7 zł. W całym okresie
2004-2013 dochód ogółem województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazywał tendencję rosnącą.
W 2013 roku wydatki z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przeliczeniu na
1 mieszkańca wyniosły średnio 400,1 zł na (w 2012 roku 328,5 zł). W kraju wydatki na 1 mieszkańca
wynosiły średnio 429,3 zł i były o 20 zł wyższe niż w 2012 roku W latach 2004-2013 wydatki ogółem,
podobnie jak dochody ogółem, samorządu województwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazywały
tendencję rosnącą.
Największym obciążeniem dla budżetu Samorządu Województwa były wydatki bieżące, które
w 2013 roku stanowiły 53,8% wydatków ogółem (w Polsce 60,3%). Wyniosły one 745,1 mln zł
i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,5%. Pozostałą część, tj. 46,2% wydatków budżetu
województwa stanowiły wydatki majątkowe, które w 2013 roku zamknęły się w kwocie 640,7 mln zł.
Niższy poziom dochodów w stosunku do wydatków skutkował w 2013 roku deficytem w wysokości
215,0 mln zł, co stanowiło 18,4% dochodów.
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Ryc. 12. Budżet województwa wielkopolskiego w latach 2004-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Przedstawiona powyżej sytuacja finansowa samorządu terytorialnego w Wielkopolsce wskazuje
na zróżnicowanie zdolności poszczególnych rodzajów JST do finansowania przedsięwzięć rozwojowych.
Pozytywnie należy ocenić tendencję wzrostową wielkości dochodów ogółem w JST, jak również spadek
wydatków ogółem (w powiatach) oraz spadek dynamiki wzrostu wydatków ogółem w relacji
do dochodów (w gminach), co w wielu samorządach sprzyja równoważeniu budżetu. Na uwagę zasługuje
spadek dochodów i wydatków w przypadku samorządu województwa, którego udział w poszczególnych
wskaźnikach stopniowo maleje. W jednostkach pozostałych szczebli JST, począwszy od 2009 roku,
zauważalny jest trwały wzrost poziomu dochodów jak i wydatków budżetowych (jednak o mniejszym
tempie zmian w ostatnich latach). Zjawisko to jest szczególnie istotne w perspektywie zwiększania
poziomu nakładów inwestycyjnych, w tym w szczególności planów zwiększania w niedalekiej przyszłości
udziału wydatków majątkowych w samorządach. Pozytywnym zjawiskiem jest również stopniowo
malejący wśród większości jednostek deficyt budżetowy (przede wszystkim w gminach i powiatach).
W dalszej perspektywie powinno to przyczynić się do zwiększenia zdolności do finansowania
przedsięwzięć rozwojowych przez JST, co jest szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się kolejnej
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
6. Wpływ dofinansowania z UE w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 20072013 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu
Dobiega końca okres realizacji programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowej Strategii
Spójności przy współudziale środków pochodzących z perspektywy finansowanej UE na lata 2007-2013.
W ramach tych programów wydatkowano już w Polsce kwotę 613,5 mld zł11, z czego blisko połowa –
47%, pochodziła z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W tym czasie na obszarze Wielkopolski
przy współudziale środków unijnych, państwowych oraz prywatnych zrealizowano projekty za łączną
kwotę 23,7 mld zł12. Podobnie jak w kraju, również w regionie współfinansowanie unijne było znaczące
i stanowiło ponad 56% wszystkich źródeł finansowych realizacji projektów. Dodatkową grupę projektów
o wartości 17,2 mld zł stanowiły te, w których obszarem realizacji programu była Wielkopolska wraz z
innymi województwami.
11
12

Portal Funduszy Europejskich, MIR, stan na 28 czerwca 2015 r.
Mapa dotacji UE, MIR, wyciąg z 15 lipca 2015 r.
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Analiza wielkości wydatkowanych środków w ujęciu relatywnym, tj. w przeliczeniu na liczbę
ludności województwa (3 472,6 tys. osób w 2014 r.), wykazała, że na 1 mieszkańca Wielkopolski
przypadło 11 795,48 zł wydatkowanych łącznie w ramach programów operacyjnych13, z czego 7 042,62 zł
pochodziło z dofinansowania unijnego. W przypadku projektów realizowanych na obszarze nie większym
niż jedna jednostka administracyjna wartości te kształtowały się następująco: 6 836,72 zł i 3 837,00 zł.
Ryc. 13. Wartość projektów zrealizowanych w Wielkopolsce w ramach programów operacyjnych z uwzględnieniem
dofinansowania z UE w 2015 roku

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, MIR, stan na 28 czerwca 2015 r.

Ryc. 24. Wartość projektów zrealizowanych w Wielkopolsce na obszarze większym niż jedna jednostka administracyjna
w ramach programów operacyjnych z uwzględnieniem dofinansowania z UE w 2015 roku

Źródło: Portal Funduszy Europejskich, MIR, stan na 28 czerwca 2015 r.

Najwięcej środków finansowych na realizację projektów w obszarze Wielkopolski (niewykraczające
poza 1 jednostkę administracyjną) przeznaczono w dziedzinie transport – 5,58 mld zł oraz badania,
rozwój i innowacje – 5,20 mld zł. Istotne wsparcie skierowano również na rozwój firm, gdzie
wydatkowano 2,64 mld zł oraz na ochronę środowiska, na którą rozdysponowano 2,53 mld zł.

13

wliczając jedynie projekty, które były w całości realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego
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Wśród istotnych projektów realizowanych w ostatnim czasie w Wielkopolsce należy zaliczyć m.in.
budowę wybranych odcinków drogi ekspresowej S5 łączącej północno-wschodnią z południową częścią
województwa, a także budowę zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 oraz modernizację linii
kolejowej nr E59 na odcinku Wrocław Poznań (linia nr 271). Do istotnych należy zaliczyć również
inwestycje infrastrukturalne, w tym: budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej w aglomeracji
poznańskiej, czy budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu
(pierwszej tego typu inwestycji powstającej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).
Szczególnie istotnym narzędziem prowadzenia polityki intraregionalnej w Wielkopolsce
na przestrzeni ostatnich lat okazał się Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) 2007-2013.
W ramach jego realizacji udało się sfinansować 2 357 projektów na łączną kwotę 9,97 mld zł14 (5,74 mld
stanowiło dofinansowanie unijne). Jednym z ważniejszych zamierzeń mających znaczenie dla rozwoju
i podnoszenia konkurencyjności regionu była realizacja projektu budowy wielkopolskiej sieci
szerokopasmowej. Celem projektu było zapewnienie każdej gminie dostępu do nowoczesnych usług
szerokopasmowych, poprzez stworzenie operatorom sieci warunków do budowy infrastruktury tzw.
ostatniej mili. Ważną rolę WRPO odegrało także na polu podnoszenia konkurencyjności regionalnej
przedsiębiorczości. W ramach programu przedsiębiorcy z Wielkopolski zrealizowali 1 432 projekty
z funduszy bezzwrotnych na łączną sumę 1,70 mld zł. Dodatkowo Wielkopolska jako jeden z pierwszych
regionów w Polsce uruchomiła inicjatywę JEREMIE, umożliwiającą przeznaczenie części środki unijnych
na pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców. W ramach tej inicjatywy Wielkopolsce udzielono już 2 448
pożyczek oraz 4 343 poręczenia o łącznej wartości 1,80 mld zł. Wielkopolska była również pierwszym
regionem w Europie, który podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na uruchomienie
inicjatywy JESSICA. W ramach tego instrumentu udzielono 37 pożyczek na łączną kwotę 321 mln zł, co
pozwoliło wesprzeć inwestycje o wartości 622 mln zł. Pod względem wykorzystania funduszy zwrotnych
Wielkopolska jest liderem wśród wszystkich regionów w kraju15.
7. Podsumowanie
Wielkopolska to jedno z kluczowych województw na mapie Polski, wyróżniające się pod względem
rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku wielu wskaźników zajmuje czołowe miejsca w kraju,
potwierdzając tym samym swój niemały potencjał i to zarówno pod względem gospodarczym, jak i
społecznym, czy przestrzennym. Wśród najistotniejszych czynników, mających wpływ na taki stan,
wskazać należy przede wszystkim na obecność prężnie rozwijającej się stolicy – Poznania, wraz z jej
licznymi
powiązaniami
społeczno-gospodarczymi
z
innymi
aglomeracjami
w
kraju
i na świecie oraz na ogromną różnorodność pozostałych części regionu, stanowiącą zdecydowany atut.
Poznań to jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych w kraju. Silna
i dynamicznie rozwijająca się aglomeracja poznańska skupia regionalne i ponadregionalne funkcje
naukowe, komunikacyjne, administracyjne, społeczne czy gospodarcze, z istotną rolą jaką odgrywają
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Duże znaczenie ma również kształtująca się w południowej części
województwa aglomeracja kalisko-ostrowska, o dużym potencjale rozwojowym oraz pozostałe ośrodki
subregionalne zlokalizowane równomiernie na obszarze całego regionu. Wśród mocnych stron
Wielkopolski wskazać należy także na rozwinięty system osadniczy z gęstą siecią miast różnej wielkości,
predestynowanych do pełnienia funkcji subregionalnych, ponadlokalnych i lokalnych ośrodków wzrostu.
Wśród niewątpliwych osiągnięć regionu ostatnich lat wymienić należy przede wszystkim:
•

rozwój systemu komunikacyjnego (rozbudowa Portu Lotniczego Poznań-Ławica,
modernizacja linii kolejowych o znaczeniu lokalnym oraz Dworca Głównego w Poznaniu,

Mapa dotacji UE, MIR, wyciąg z 15 lipca 2015 r.
Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach WRPO na lata 2014-2020. PAG Uniconsult, IMAPP
oraz ASM Kutno na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015.

14
15
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rozwój regionalnego transportu kolejowego i transportu miejskiego, w tym sieci, połączeń i
taboru, realizacja autostradowego połączenia regionu ze stolicą kraju oraz Europą Zachodnią,
budowa wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania, budowa i przebudowa pozostałych
dróg na terenie całego regionu),
•

znaczące inwestycje na rzecz poprawy środowiska regionu (w szczególności w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami) oraz wsparcie rozwoju odnawialnych
źródeł energii,

•

rozwój wyższych uczelni (kampusy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki
Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innych uczelni, w tym Państwowych
Wyższych Szkół Zawodowych),

•

rozbudowę infrastruktury sportowej (m.in. budowa kompleksów sportowych „Orlik 2012”),

•

skuteczne wsparcie wielkopolskiej
instrumentów zwrotnych),

przedsiębiorczości

(w

tym

z

wykorzystaniem

•

skuteczne i efektywne wykorzystywanie dostępnych środków wspólnotowych obecnej
perspektywy finansowej i gruntowne przygotowanie do absorpcji środków w ramach
perspektywy przyszłej.
Podstawowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu od wielu lat pozostają
niezmienne. Analiza stanu województwa, trendów rozwojowych oraz uwarunkowań wskazała
następujące wyzwania rozwojowe:
•

utrzymywanie się, a w wielu obszarach pogłębianie zróżnicowań wewnątrzregionalnych,

•

tworzenie wartości dodanej w oparciu o innowacje i inteligentny rozwój, potencjał naukowobadawczy i akademicki, bazę edukacyjną, potencjał i świadomość społeczną oraz zasoby
przyrody,

•

kompleksowe działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego (wyrównywanie
szans),

•

wykorzystanie dogodnego położenia Wielkopolski w aspekcie gospodarczym i społecznym,

•

budowanie odpowiedniej pozycji regionu, aglomeracji poznańskiej i Poznania w strukturze
przestrzennej kraju w oparciu o dyfuzyjno-absorpcyjny model rozwoju,

•

konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej, podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną
regionu,

•

podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,

•

w obliczu zmian klimatu i wyzwań globalnych, podjęcie działań o prośrodowiskowym
charakterze, a także wykorzystanie potencjału przyrodniczego.

23

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

8. Aneks tabelaryczny:

Podstawowe dane
Wskaźnik

j.m.

2011

2012

2013

2014

Dynamika dla
WLKP jeśli
n-3=100%

Ludność ogółem
Powierzchnia
Gęstość zaludnienia
Stopień urbanizacji

os.
km2
os./km2
% ludności
miejskiej

3 455 477
29 827
115,9

3 462 196
29 827
116,1

3 467 016
29 827
116,2

3 472 579
29 826
116,4

100,5
100,0
100,4

x
x
x

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)
9,0
9,5
94,6

55,7

55,5

55,2

55,1

x

-0,6

x

4,1

1,8

0,5

0,2

5,2

x

x

Saldo migracji na
10 000 ludności

os.

Dynamika w
p.proc.
x=n-(n-3)

Podstawowe dane makroekonomiczne
Wskaźnik

j.m.

2009

2010

2011

2012

PKB*
PKB per capita*
PKB per capita w PPS UE-28=100**
WDB na 1 pracującego
WDB na 1 pracującego w PPS,
UE-28=100**
Nakłady brutto na środki trwałe w GN*
Wartość nakładów inwestycyjnych
- w tym sektor publiczny

mln zł
zł
%
zł

2013

85 707

135 124
39 263
65,6
88 470

146 386
42 428
67,7
94 377

154 153
44 567
69,8
99 697

161 485
46 626
72,6****
b.d.

%

63,7

66,1

67,6

b.d.

b.d.

mln zł
mln zł
mln zł

b.d.
-

25 573
18 883,9
7 130,0

27 747
20 831,9
8 407,1

28 980
21 075,4
7 885,8

b.d.
18 874,4
6 110,2

Dynamika
dla WLKP
jeśli
n-3=100%
119,5
122,1
x
116,3

x
x
+7,0
x

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)
9,7
108,0
x
96,8

x

+3,9***

x

113,3***
99,9
85,7

x
x
x

9,2
8,2
6,9

Dynamika
w p.proc.
x=n-(n-3)

* Zgodnie z BDL GUS, wyliczone w oparciu o zasady „Europejskiego Systemu Rachunków ESA 2010” (dane za 2013 rok na podstawie wstępnych szacunków GUS)
** Na podstawie EUROSTAT
*** Dynamika wyliczona na podstawie okresu 3 lat
**** Wartość podana na podstawie szacunków EUROSTAT
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Struktura gospodarki
Wskaźnik
Struktura
WDB według
rodzajów
działalności

Struktura
pracujących
według
rodzajów
działalności

j.m.

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A)
przemysł (sekcje B,C,D,E)
budownictwo (sekcja F)
handel; naprawa pojazdów samochodowych;
transport i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i
komunikacja (sekcje G,H,I,J)
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa
rynku nieruchomości (sekcje K,L)
pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T)
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo(sekcja A)
przemysł i budownictwo (sekcje B,C,D,E, F)
handel; naprawa pojazdów samochodowych;
transport i gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i
komunikacja (sekcje G,H,I,J)
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa
rynku nieruchomości (sekcje K,L)
pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T)
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Dynamika
w p. proc.
x=n-(n-3)

2009

2010

2011

2012

2013

%
%
%

4,1
28,1
8,4

4,4
27,3
8,7

4,4
27,7
8,7

4,8
28,0
7,9

b.d.
b.d.
b.d.

+0,7
-0,1
-0,5

%

30,3

29,7

29,2

30,1

b.d.

-0,2

%

7,4

7,9

8,0

7,4

b.d.

0,0

%
%
%

21,6
-

22,0
16,0
31,8

22,0
15,7
31,8

21,8
15,7
31,3

b.d.
15,6
30,8

+0,2
-0,4
-1,0

%

-

25,2

25,1

25,4

25,4

+0,2

%

-

3,1

3,2

3,2

3,2

+0,1

%

-

23,8

24,2

24,5

24,9

+1,1
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Konkurencyjność gospodarki
Wskaźnik
Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON na 10 000
ludności
Nakłady na B+R w relacji do PKB
Udział sprzedaży wyrobów
nowych lub istotnie ulepszonych
w sprzedaży ogółem w przemyśle

Dynamika
w p.proc.
x=n-(n-3)

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)

j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika dla
WLKP jeśli
n-3=100%

jedn.
gosp.

-

-

1 089,5

1 120,6

1 147,5

1 165,0

106,9

x

108,8

%

0,7

0,6

0,6

0,9

b.d.

b.d.

x

+0,2

x

%

-

12,3

20,6

15,4

16,3

b.d.

x

+4,0

x

Rynek pracy
Wskaźnik
Pracujący w gospodarce narodowej
(wg faktycznego miejsca pracy)
Pracujący na 1 000 ludności
Wskaźnik zatrudnienia osób
w wieku 15-64
Stopa bezrobocia rejestrowanego
ogółem
Stopa bezrobocia
w wieku produkcyjnym

j.m.

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika
dla WLKP
jeśli
n-3=100%

os.

1 327 822

1 350 237

1 357 954

1 367 192

b.d.

103,0

x

9,8

os.

385,2

390,8

392,2

394,3

b.d.

102,4

x

109,1

%

-

60,4

61,0

62,1

63,6

x

+3,2

x

%

-

9,1

9,8

9,6

7,8

x

-1,3

x

%

-

6,1

6,7

6,6

5,3

x

-0,8

x
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Dynamika
w p.proc.
x=n-(n-3)

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)
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Jakość życia
Wskaźnik
Zgony niemowląt na 1 000 urodzeń
żywych
Udział ludności
z wykształceniem wyższym
w wieku 15 lat i więcej
Przeciętny miesięczny dochód do
dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie
domowym
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po
transferach społecznych

Dynamika
w p. proc.
x=n-(n-3)

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)

j.m.

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika dla
WLKP jeśli
n-3=100%

os.

-

3,7

4,5

4,5

4,3

116,2

x

102,4

%

-

17,7

18,5

19,1

19,9

x

+2,2

x

zł

1 091,8

1 102,9

1 121,4

1 176,7

b.d.

107,8

x

93,8

%

17,6

16,9

b.d.

b.d.

b.d.

x

-0,7*

x

* Dynamika wyliczona na podstawie okresu 2 lat

Infrastruktura transportowa
Wskaźnik

j.m.

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika dla
WLKP jeśli
n-3=100%

Autostrady i drogi ekspresowe (długość)
Autostrady i drogi ekspresowe (gęstość)
Linie kolejowe eksploatowane (długość)
Linie kolejowe eksploatowane (gęstość)
Ofiary śmiertelne wypadków drogowych
na 10 000 ludności

km
km/100 km2
km
km/100 km2

237,4
0,8
2 131
6,8

246,7
0,8
2 091
6,8

301,0
1,0
2 061
6,7

327
1,1
1 976
6,6

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

137,7
137,5
92,7
97,1

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)
12,0
126,4
10,2
106,5

os.

1,0

1,2

0,9

0,8

b.d.

80,0

88,9
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Infrastruktura komunalna
Wskaźnik
Sieć wodociągowa – długość
Sieć wodociągowa – odsetek
korzystających
Sieć kanalizacyjna – długość
Sieć kanalizacyjna – odsetek
korzystających

j.m.

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika dla
WLKP jeśli
n-3=100%

km

29 064,4

29 660,3

29 997,2

30 372,1

b.d.

104,5

x

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)
10,6

%

93,6

92,9

93,2

93,1

b.d.

x

-0,5

105,8

km

9 520,8

10 398,9

11 051,3

11 549,3

b.d.

121,3

x

8,7

%

61,0

62,6

63,9

64,6

b.d.

x

+3,6

99,2

Dynamika
w p.proc.
x=n-(n-3)

Infrastruktura społeczna, turystyki i kultury
Wskaźnik
Odsetek dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego w wieku 3-5 lat w tej grupie
wiekowej
Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności
Miejsca noclegowe w turystycznych
obiektach noclegowych na 10 000 ludności
Łóżka w szpitalach na 10 000 mieszkańców
Widzowie i słuchacze w teatrach
i instytucjach muzycznych na 1 000 ludności

Dynamika
w p. proc.
x=n-(n-3)

Jeśli Polska =
100% to WLKP
= x% (ostatni
dostępny rok)

j.m.

2010

2011

2012

2013

2014

Dynamika dla
WLKP jeśli
n-3=100%

%

68,0

73,0

73,7

77,6

b.d.

x

+9,6

x

os.

476

462

442

413

b.d.

86,8

x

102,7

szt.

-

1,2

1,2

1,2

1,2

102,6

x

68,2

szt.

45,4

45,2

46,6

42,3

b.d.

93,2

x

86,7

os.

-

184,2

178,2

168,1

199,8

108,5

x

62,7
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Wykorzystanie funduszy strukturalnych
Kontraktacja w zł
(po uwzględnieniu
oszczędności)
945 281 000
546 450 000
563 299 000
686 246 000
2 741 276 000

Priorytet POKL (komponent regionalny)*
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII Promocja integracji społecznej
VIII Regionalne kadry gospodarki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
RAZEM:
Obszar interwencji WRPO**
(projekty w obszarze 1 jednostki administracyjnej)
administracja
badania, rozwój, innowacje
bezpieczeństwo
brak
energetyka
kultura i sztuka
nauka i edukacja
ochrona środowiska
ochrona zdrowia
praca i integracja społeczna
rewitalizacja
rozwój firm
telekomunikacja i e-usługi
transport
turystyka
RAZEM:

Wartość projektów
w zł
177 984 325,70
399 781 330,64
163 266 602,94
389 229 452,06
368 465 732,15
185 187 961,81
422 052 491,78
767 228 754,47
349 948 516,03
32 676 863,86
387 830 501,12
2 284 660 889,09
469 853 577,74
3 288 270 131,03
280 068 100,89
9 966 505 231,31

Kontraktacja w zł
na 1 mieszkańca
Wielkopolski
272,2
157,4
162,2
197,6
789,4
Wartość projektów
w zł na 1 mieszkańca
Wielkopolski
51,25
115,13
47,02
112,09
106,11
53,33
121,54
220,94
100,77
9,41
111,68
657,91
135,30
946,92
80,65
2 870,06

* Według stanu na 31 grudnia 2014 roku (na podstawie Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 (województwo wielkopolskie)
** Według stanu na 22 lipca 2015 roku (na podstawie Portalu Funduszy Europejskich UE)
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9. Mapy:
A.

Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w relacji do średniej
wojewódzkiej w 2012 roku oraz jego zmiany w latach 2009-2012 według
podregionów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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B.

Wydajność pracy (wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego) w relacji
do średniej wojewódzkiej w 2012 roku oraz jej zmiany w latach 2009-2012 według
podregionów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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C.

Udział pracujących w sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w liczbie
pracujących ogółem w 2013 roku oraz zmiany wartości wskaźnika w latach 20102013 według podregionów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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D.

Saldo migracji w przeliczeniu na 1 000 ludności w 2014 roku według powiatów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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E.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2014 roku oraz zmiany liczby bezrobotnych
w latach 2011-2014 według powiatów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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F.

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na
10 000 ludności oraz według rodzajów działalności w 2014 roku w układzie
powiatów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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G.

Dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w relacji
do średniej wojewódzkiej w 2014 roku według powiatów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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