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1. Streszczenie (summary)
Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie specjalizacji subregionu leszczyńskiego.
Stworzenie raportu z analizy ma na celu podniesienie innowacyjności subregionu, która jest
kolejnym etapem wdrażania założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata
2015 – 2020.
Proces analizy i wyłaniania specjalizacji subregionu leszczyńskiego przeprowadzony został
w oparciu o analizę desk research, w ramach której przeprowadzono diagnozę kluczowych
gałęzi gospodarki, dokonano charakterystyki funkcjonujących branż oraz weryfikacji działań
podejmowanych przez firmy działające na obszarze subregionu. W raporcie przedstawiono
również przebieg badań statystycznych, których efektem była analiza zasobów subregionu
i identyfikacja branż dominujących. Przewagi konkurencyjne subregionu zostały
wyszczególnione w oparciu o wielokryterialną analizę porównawczą (na podstawie metod
taksonomicznych) na tle regionu (województwo wielkopolskie, makroregion północnozachodni) oraz kraju (Polska). Indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami IOB
pozwoliły na stworzenie indykatywnej listy potencjalnych specjalizacji subregionalnych, którą
to skonfrontowano z wynikami pozostałych analiz oraz zogniskowanych wywiadów
grupowych (FGI) i zaprezentowano w postaci ostatecznej listy Specjalizacji Subregionu
Leszczyńskiego.
W toku przeprowadzonej analizy specjalizacji subregionu leszczyńskiego wyłoniono
następujące obszary specjalizacji subregionalnych:


produkcja żywności;



produkcja na potrzeby wnętrz i budownictwa;



produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i transportu.

Wskazane wyżej specjalizacje charakteryzują się najlepszym dopasowaniem do potencjału
subregionu oraz wykazują na nim najlepsze rezultaty ekonomiczne, mierzone zarówno
wynikami finansowymi, zatrudnieniem jak i liczbą przedsiębiorstw. Zidentyfikowane branże
wykazują również najwyższy potencjał inwestycyjny i eksportowy – o czym świadczą
uzyskiwane rezultaty handlowe, utrzymujące stabilny trend wzrostowy w analizowanym
okresie. Zidentyfikowane specjalizacje subregionalne wpisują się w trzy regionalne
inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego: biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra. Jednocześnie prezentują
relatywnie wysoki – w odniesieniu do gospodarki subregionu – potencjał współpracy na linii
biznes-nauka oraz działalności badawczo-rozwojowej.
Rozwój specjalizacji subregionalnej w długim okresie sprzyjać będzie rozwojowi społecznogospodarczemu subregionu leszczyńskiego oraz implikuje wzrost standardów życiowych
ludności go zamieszkującej. Znaczenie społeczne może zostać uwydatnione przy dalszym
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rozwoju, w szczególności dużych i średnich przedsiębiorstw, chcących wdrażać w organizacji
nowoczesne technologie oraz zasady CSR.
Summary
The purpose of this document is to indicate the specialization of the Leszno subregion. The
creation of the analysis report is aimed to increasing the innovation of the subregion which is
the next stage of implementing the objectives of the Regional Innovation Strategy for
Wielkopolska for the years 2015-2020.
The process of analysis and selection the specialization of the Leszno subregion was
performed on the basis of desk research analysis in which the diagnosis of key sectors of the
economy, the characteristics of industries in operation and verification of activities
undertaken by companies operating in the subregion area was carried out. The report also
presents the process of statistical research, the effect of which was the analysis of the
subregion's resources and identification of dominating industries. The competitive advantages
of the subregion have been specified on the basis of a multi-criteria comparative analysis
(based on taxonomic methods) against the background of the region (Wielkopolskie, northwestern macroregion) and the country (Poland). Individual IDI in-depth interviews with BEI
representatives allowed to create an indicative list of potential subregional specialties, which
was confronted with the results of other analysis and focused group interviews (FGI) and
presented in the form of the final list of Leszno Subregion Specialties.
In the course of analysis of the specialization of the Leszno subregion, the following areas were
identified: food production; production for interior and construction purposes; production for
the needs of industry and transport sectors.
The specializations indicated above are characterized by the best adjustment to the potential
of the subregion and show the best economic results measured both by financial results,
employment and the number of enterprises. Identified industries also show the highest
investment and export potential - as evidenced by the commercial results achieved,
maintaining a stable upward trend in the analyzed period. The identified sub-regional
specialties are part of three regional smart specializations of the Wielkopolska voivodeship:
the biomaterials and food for sophisticated customers, the interiors of the future, the industry
of tomorrow. At the same time, they show a relatively high - in relation to the sub-regional
economy - the potential of cooperation on the business-science line as well as research and
development activity.
The development of subregional specialization in the long run will favor the socio-economic
development of the Leszno subregion and imply an increase in the living standards of the
inhabiting population. Social significance may be highlighted in the further development in
particular of large and medium-sized enterprises wishing to implement CSR principles in the
organization.
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2. Wprowadzenie
subregionalnych

i

metodologia

wyłaniania

specjalizacji

Celem niniejszego opracowania jest analiza subregionu leszczyńskiego pod względem
subregionalnych specjalizacji. Raport jest jednym z elementów międzynarodowego projektu
RELOS3, który realizowany jest w latach 2017-2021 w ramach Intrereg Europe pn. „Od
regionalnej do lokalnej – udane wdrożenie strategii inteligentnych specjalizacji”, który
zorientowany jest na udoskonalenie sposobu wdrażania regionalnej strategii innowacji
poprzez tworzenie systemów wsparcia dla lokalnych środowisk gospodarczych. Celem raportu
jest wyodrębnienie branż, które posiadają duży potencjał gospodarczo-naukowy
z perspektywy subregionu leszczyńskiego. W rozdziale 6 raportu udzielono odpowiedzi na
następujące pytania badawcze:
1. Jakie są branże dominujące w subregionie leszczyńskim? (str. 78)
2. Jakie specjalizacje subregionalne zidentyfikowano w omawianych subregionie? (str.
78-79)
3. Czy zidentyfikowane specjalizacje subregionalne wpisują się w zestaw
6 inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz w jakim zakresie? (str. 79-81)
4. Jaki zestaw PKD można przyporządkować do każdej ze zidentyfikowanych specjalizacji
subregionalnych? (str. 79)
5. Które ze zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych mają szczególnie silny
potencjał do rozwoju? (str. 81-82)
6. W ramach których zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych występuje
najczęściej współpraca na linii biznes-nauka? (str. 82)
7. Jakie mogą być przewagi konkurencyjne analizowanych subregionów? (str. 82-83)
8. Które ze zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych dysponują szczególnym
potencjałem eksportowym? (str. 83-84)
9. W ramach których zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych zauważalny jest
najwyższy poziom innowacji i potencjał do wdrażania nowych innowacji produktowych
i procesowych? (str. 84)
10. Które ze zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych prowadzą szczególnie
zintensyfikowaną działalność badawczo-rozwojową? (str. 84-85)
11. Działalność których ze zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych ma szczególne
znaczenie społeczne? (str. 85)
12. W ramach których zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych występuje
najczęściej współpraca z sektorem publicznym (w tym jednostkami samorządu
terytorialnego)? (str. 85)
Raport składa się z czterech wymiarów analizy - analizy zasobów subregionu leszczyńskiego,
analizy branż dominujących w gospodarce subregionu leszczyńskiego, analizy pozycji
subregionu leszczyńskiego na tle gospodarki regionalnej (województwo wielkopolskie
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i makroregion północno-zachodni) i krajowej oraz analizy dynamiki środowiska
przedsiębiorczości.
Proces wyłaniania specjalizacji subregionu leszczyńskiego został przeprowadzony w oparciu
o analizę desk research dokonaną na podstawie źródeł obligatoryjnych i dodatkowych oraz
aktualnych danych statystycznych dotyczących: gospodarki, demografii, edukacji, rynku pracy
i otoczenia biznesu. Efektem analizy desk research ww. zasobów była diagnoza kluczowych
gałęzi gospodarki na badanym obszarze, charakterystyka branż oraz opis i weryfikacja działań
podejmowanych przez firmy działające w określonej branży. Kolejnym etapem były badania
statystyczne, których celem była identyfikacja branż dominujących w subregionie. Na
podstawie analizy desk research zasobów subregionu i identyfikacji branż dominujących
powstała wstępna lista branż dominujących w subregionie. Bazując na wynikach analizy
porównawczej subregionu na tle regionu i kraju oraz wstępnej liście branż dominujących
przeprowadzone zostały indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami IOB. W
wyniku badania IDI powstała indykatywna lista potencjalnych specjalizacji subregionalnych.
Indykatywna lista potencjalnych specjalizacji subregionalnych była również przedmiotem
zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), które przeprowadzane były wśród
przedstawicieli IOB, w celu wyłonienia listy specjalizacji subregionalnych. W efekcie analizy
desk research, badania statystycznego branż dominujących, analizy porównawczej, wyników
indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych
powstała lista specjalizacji subregionalnych.
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Rysunek 1. Metodologia wyłaniania specjalizacji subregionu

Analiza desk research

Zasoby
gospodarcze

Zasoby
demograficzne

Zasoby
edukacyjne

Rynek
pracy

Otoczenie
biznesu

Wnioski z analizy desk research

Badanie desk research branż dominujących

Wstępna identyfikacja branż dominujących

Analiza z porównania branż dominujących na tle
gospodarki regionalnej i krajowej

Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych (IDI)

Indykatywna lista potencjalnych Specjalizacji
Subregionalnych

Przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych
(FGI)

Lista Specjalizacji Subregionalnych
źródło: opracowanie własne
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3. Zasoby subregionu
3.1. Gospodarka
W niniejszej części raportu analizie poddano sytuację gospodarczą subregionu leszczyńskiego
(obszaru geograficznego obejmującego powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński,
miasto Leszno, międzychodzki, nowotomyski, rawicki i wolsztyński) w zakresie liczebności i
struktury podmiotów gospodarczych oraz ich sytuacji majątkowej i produktywności mierzonej
na podstawie struktury nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych przedsiębiorstw
według sektorów gospodarki. Liczebność i struktura podmiotów pozwolą ocenić, czy w
subregionie dominującą formą przedsiębiorczości są małe rodzinne firmy, czy też duże
przedsiębiorstwa działające na wielką skalę. Możliwe będzie także wyznaczenie branż i
obszarów (powiatów), w których podmioty są najbardziej aktywne. Przyjrzenie się strukturze
nakładów inwestycyjnych oraz wartości środków trwałych przedsiębiorstw według sektorów
gospodarki dostarcza wniosków dotyczących najistotniejszych dla subregionu
i poszczególnych powiatów obszarów biznesowych, specjalizacji, których rozwój powinien być
w najbliższym okresie zadaniem priorytetowym.
Rysunek 2. Subregion leszczyński na tle województwa wielkopolskiego

Źródło: opracowanie własne

8

Liczebność oraz struktura podmiotów gospodarczych
Według stanu rejestru REGON na koniec 2017 r. na obszarze subregionu leszczyńskiego
funkcjonowało 59,5 tys. podmiotów gospodarczych (14,1% wielkopolskich firm), w tym
4,7 tys. spółek handlowych i 224 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.
15,2% podmiotów działało w Lesznie, a 14% w powiecie nowotomyskim. Najmniejsza liczba
przedsiębiorstw została zarejestrowana w powiecie międzychodzkim (6%) i powiecie
grodziskim (8,5%).
Kluczowym wskaźnikiem charakteryzującym poziom przedsiębiorczości w subregionie jest
liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób.
Wartość wskaźnika dla subregionu leszczyńskiego w 2017 r. wyniosła 1 069 przy 1 121
przedsiębiorstw w skali Polski oraz 1 210 przedsiębiorstw w skali Wielkopolski. Najwięcej
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców odnotowano w Lesznie
(1 408) i powiecie wolsztyńskim (1 170). Z drugiej strony, najniższym wskaźnikiem
charakteryzował się powiat rawicki (897) i powiat międzychodzki (965).
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w subregionie wpisanych do rejestru REGON na
1 tys. osób w wieku produkcyjnym w 2017 r. wyniosła 174 i była niższa niż wynik dla kraju
(183) i Wielkopolski (197). W ujęciu powiatowym wyróżnia się Leszno, dla którego wartość
wskaźnika wyniosła 236. Z drugiej strony najniższym wskaźnikiem charakteryzował się powiat
rawicki (148).
Innym wskaźnikiem opisującym poziom przedsiębiorczości – oceniającym skalę zjawiska
samozatrudnienia – jest liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na
1 tys. osób w wieku produkcyjnym. Wartość tego wskaźnika dla subregionu leszczyńskiego
w 2017 r. wyniosła 81 osób i była wyższa niż dla kraju (78) i niższa niż dla województwa
wielkopolskiego (87). Największą liczbę osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w przeliczeniu na 1 tys. osób w wieku produkcyjnym wykazało Leszno (97) oraz
powiat wolsztyński (93). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w powiecie rawickim
i międzychodzkim (w obu 68).
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON przypadająca
na 10 tys. osób w subregionie leszczyńskim w 2017 r. wyniosła 86 i była niższa od wartości dla
kraju (94) i województwa wielkopolskiego (100). Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano
w Lesznie (111) i powiecie leszczyńskim (93). Najniższe wartości wskaźnika w wysokości 81
osiągnięto w powiatach grodzkim, nowotomyskim i wolsztyńskim.
Analiza struktury gospodarki subregionu leszczyńskiego pod względem udziału podmiotów
w grupach według rodzaju prowadzonej działalności w 2017 r. wskazuje na duży udział
przedsiębiorstw prowadzących „pozostałą działalność”, na którą składają się głównie usługi
(66,6%). W obszarze przemysłu i budownictwa działało 26,5% firm, a w obszarze rolnictwa,
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa 6,9% podmiotów gospodarczych. Opisana powyżej struktura
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wpisuje się w generalną charakterystykę gospodarki kraju i regionu. Należy jednak zwrócić
uwagę na istotnie wyższy udział sektora rolniczego (1,7% dla Polski oraz 2,7% dla Wielkopolski)
i relatywnie większy udział przemysłu (21,4% dla Polski oraz 23,2% dla Wielkopolski) – kosztem
działalności usługowej (76,9% dla Polski oraz 74,1% dla Wielkopolski).
Analiza struktury gospodarki subregionu leszczyńskiego pod względem wielkości
przedsiębiorstwa (mierzonego liczbą zatrudnionych) wskazała na dominujący udział
mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników (94,6%). Udział małych
przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników wyniósł 4,5%. W 2017 r. na
obszarze subregionu funkcjonowało 8 dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250
pracowników), w tym 4 z nich było zlokalizowanych w Lesznie i powiecie leszczyńskim.
Tabela 1. Wskaźniki liczebności podmiotów gospodarki narodowej subregionu
leszczyńskiego w 2017 r.

Wyszczególnienie

Podmioty
wpisane do
REGON na
10 tys. os.

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą na
1 tys. os.

Podmioty na 1
tys. os. w wieku
produkcyjnym

Jednostki nowo
zarejestrowane
w REGON na
10 tys. os.

Powiat gostyński
972
156
76
88
Powiat grodziski
976
156
77
81
Powiat kościański
1 007
162
78
80
Powiat leszczyński
1 078
174
87
93
Powiat międzychodzki
965
156
68
67
Powiat nowotomyski
1 110
181
82
81
Powiat rawicki
897
148
68
88
Powiat wolsztyński
1 170
191
93
81
Powiat m. Leszno
1 408
236
97
111
Subregion leszczyński
1 069
174
81
86
Wielkopolska
1 210
197
87
100
Polska
1 121
183
78
94
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Tabela 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
według wielkości zatrudnienia oraz rodzaju działalności
Struktura grup rodzajów
działalności
Rolnict
wo,
leśnictw
Pozostał
pow. 249
Przemysł i
o,
a
zatrudnion
budownict
łowiect
działaln
ych
wo
wo i
ość
rybactw
o

Struktura wielkości zatrudnienia

Wyszczególnienie

Powiat gostyński
Powiat grodziski
Powiat kościański

Podmioty
prowadzą
ce
działalnoś
0-9
ć
zatrudnion
gospodar
ych
czą

7 392
5 046
7 981

94,3%
94,6%
94,8%

10 - 49
zatrudnion
ych

50 - 249
zatrudnion
ych

4,8%
4,2%
4,2%

0,8%
1,1%
0,9%

0,1%
0,1%
0,1%

6,2%
5,1%
10,3%

32,4%
29,6%
24,5%

61,5%
65,3%
65,1%
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Powiat
leszczyński
Powiat
międzychodzki
Powiat
nowotomyski
Powiat rawicki
Powiat
wolsztyński
Powiat m. Leszno
Subregion
leszczyński
Wielkopolska

6 026

94,8%

4,5%

0,6%

0,0%

9,6%

29,5%

60,9%

3 569

94,6%

4,4%

1,0%

0,1%

4,6%

22,9%

72,5%

8 341

95,2%

4,1%

0,6%

0,1%

2,9%

29,3%

67,9%

5 418

93,7%

5,2%

1,0%

0,1%

5,7%

26,2%

68,1%

6 705

94,6%

4,4%

0,9%

0,1%

16,6%

24,5%

59,0%

9 036

94,3%

4,6%

1,0%

0,1%

1,8%

20,3%

77,9%

59 514

94,6%

4,5%

0,9%

0,1%

6,9%

26,5%

66,6%

422 094
95,4%
3,8%
0,7%
0,1%
2,7%
23,2%
74,1%
4 309
Polska
95,8%
3,4%
0,7%
0,1%
1,7%
21,4%
76,9%
800
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Działalność inwestycyjna, sytuacja majątkowa oraz produktywność
Poziom inwestycji przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa przedkłada się na wzrost
potencjału gospodarczego regionu, w tym wzrost wartości i konkurencyjności firm
funkcjonujących w subregionie. Działalności inwestycyjnej towarzyszy wprowadzanie nowych
technologii i innowacji, które oddziałują na ogólny rozwój regionu i jego otoczenia
gospodarczego. W tym zakresie dokonano analizy wartości nakładów inwestycyjnych
przedsiębiorstw oraz wartości brutto środków trwałych z perspektywy powiatów subregionu
leszczyńskiego.
Wartość nakładów inwestycyjnych w subregionie leszczyńskim w 2016 r. wyniosła 1,84 mld zł,
co stanowi dość skromny wynik. Inwestycje w subregionie stanowią zaledwie 1,2% nakładów
krajowych oraz 12,3% nakładów wojewódzkich. W latach 2010-2016 wartość inwestycji
w subregionie rosła o 2,9% rocznie, tj. wolniej niż w kraju (3,9%) i Wielkopolsce (6,7%). W 2011
i 2016 roku miał miejsce spadek poziomu nakładów inwestycyjnych (odpowiednio
o 2% i 10,8%). Obserwowalna jest pewna dysproporcja w rozkładzie inwestycji pomiędzy
powiatami. Najwięcej nakładów inwestycyjnych poniesiono w powiecie nowotomyskim
(18,5%) oraz powiecie gostyńskim (13,8%). Z drugiej strony najmniejszą skalę inwestycji
odnotowano w powiecie międzychodzkim (5,3%) oraz Lesznie (7,4%).
Analogiczne wnioski wynikają z analizy nakładów inwestycyjnych przypadających na
1 mieszkańca. Wartość tego wskaźnika dla subregionu w 2016 r. wyniosła 3 308 zł przy 3 880 zł
dla Polski oraz 4 286 zł dla województwa wielkopolskiego. W latach 2010-2016 wartość
wskaźnika rosła o 2,7% rocznie – również wolniej niż wynik dla kraju (3,9%) i województwa
(6,6%) – a spadek odnotowano w latach 2011, 2013 i 2016 (odpowiednio -5,6%, -19,9%
i -4,4%). Największe inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca realizowano w powiecie
nowotomyskim (4 553 zł – tj. więcej niż średnia wojewódzka) oraz powiecie grodziskim (4 105
zł). Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w powiecie wolsztyńskim (2 561 zł) oraz
w Lesznie (2 121 zł). Analiza zmian wartości nakładów inwestycyjnych przypadających na
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jednego mieszkańca wskazuje na znaczące zróżnicowanie dynamiki kształtowania się
wskaźnika w poszczególnych powiatach. W okresie 2010-2016 największy średnioroczny
wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych per capita odnotowano w powiecie rawickim (6,7%)
oraz powiecie gostyńskim (6,4%) – są to wyniki zbliżone do średniej wojewódzkiej.
Jednocześnie w analogicznym okresie zaobserwowano średnioroczne spadki inwestycji
w powiecie leszczyńskim (-1%) oraz powiecie międzychodzkim (-4,5%).
Analiza udziału wartości nakładów inwestycyjnych według sektorów gospodarki w 2016 r.
wskazała, że znacząca część inwestycji realizowana jest przez przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w zakresie przemysłu i budownictwa (68,3%), a w dalszej kolejności handlu,
naprawy pojazdów samochodowych, transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania
i gastronomii oraz informacji i komunikacji (18,9%) oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
i rybactwa (9%). Jednocześnie w obrębie działalności przemysłowej obserwowalne jest
znaczące zróżnicowanie aktywności inwestycyjnej w poszczególnych powiatach. Największy
udział tego sektora w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw miał miejsce w powiecie
międzychodzkim (87,6%) oraz powiecie nowotomyskim (84,7%). Najniższy udział odnotowano
w powiecie wolsztyńskim (44,4%) i powiecie rawickim (45,2%). Na uwagę zasługuje wysoki –
w porównaniu z rezultatem dla subregionu – udział sektora rolnictwa w powiecie rawickim
(42%) oraz pozostałych usług w Lesznie (12,8%).
Wartość środków trwałych w przedsiębiorstwach przypadających na 1 mieszkańca
w subregionie leszczyńskim w 2016 r. wyniosła 32 305 zł i była znacząco niższa od średniej
krajowej (49 872 zł) oraz wojewódzkiej (53 662 zł). W latach 2010-2016 wartość wskaźnika
wzrosła o 5,9% rocznie – przy 4,9% dla Polski oraz 6,2% dla województwa wielkopolskiego.
W przekroju powiatowym widoczne jest zróżnicowanie poziomu miernika. Najwyższą wartość
brutto środków trwałych w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w Lesznie (39 384 zł)
oraz powiecie gostyńskim (37 303 zł). Wciąż są to jednak wyniki poniżej średniej krajowej.
Najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w powiecie kościańskim (22 693 zł) oraz
powiecie rawickim (26 936 zł). Również analiza zmian wartości brutto środków trwałych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wskazała na dyspersję dynamiki wskaźnika w poszczególnych
powiatach. W latach 2010-2016 największy średnioroczny wzrost wartości brutto środków
trwałych per capita odnotowano w powiecie leszczyńskim (8,3%) i powiecie grodziskim (7,9%).
Z drugiej strony najmniejszą dynamikę zaobserwowano w powiecie rawickim (0,7%).
Utrzymujący się wzrost wartości środków trwałych we wszystkich powiatach może
wskazywać, że przedsiębiorstwa subregionu leszczyńskiego przeznaczają nakłady
inwestycyjne nie tylko na modernizację istniejącego majątku, ale również na cele rozwojowe.
Analiza udziału wartości brutto środków trwałych według sektorów gospodarki w 2016 r.
wskazała, że znacząca część majątku trwałego przedsiębiorstw została zaangażowana
w działalność w zakresie przemysłu i budownictwa (70,3%), a w dalszej kolejności handlu,
naprawy pojazdów samochodowych, transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania
i gastronomii oraz informacji i komunikacji (13,8%), a także rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa
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i rybactwa (7,8%). Jednocześnie w obrębie działalności przemysłowej obserwowalne jest
znaczące zróżnicowanie w poszczególnych powiatach. Największy udział tego sektora w
wartości brutto środków trwałych przedsiębiorstw miał miejsce w powiecie gostyński (84,3%)
oraz powiecie międzychodzkim (80,1%). Najniższy udział odnotowano w powiecie kościańskim
(53,2%) i powiecie rawickim (59,2%).
Produkcja sprzedana przemysłu subregionu leszczyńskiego przypadająca na 1 mieszkańca
w 2016 r. wyniosła 33 915 zł przy 31 439 zł dla Polski oraz 43 182 zł dla województwa
wielkopolskiego. Należy zwrócić uwagę na znaczące zróżnicowanie wartości wskaźnika
w poszczególnych powiatach. Największą produkcję sprzedaną na 1 mieszkańca – wyższą od
średniej wojewódzkiej – odnotowano w powiecie grodziskim (49 283 zł) oraz powiecie
gostyńskim (48 671 zł). Z drugiej strony najniższą wartością wskaźnika charakteryzował się
powiat rawicki (18 260 zł) oraz powiat międzychodzki (13 419 zł). W latach 2010-2016
produkcja sprzedana na 1 mieszkańca wzrosła średnio o 5,8% rocznie przy 4% dla kraju i 6,3%
dla województwa wielkopolskiego. Najwyższą dynamikę wskaźnika odnotowano w powiecie
leszczyńskim (12,8%) oraz powiecie grodziskim (8,6%). Jednocześnie w badanym okresie miał
miejsce spadek produkcji sprzedanej per capita w powiecie międzychodzkim (-2,9%).
Tabela 3. Wskaźniki działalności inwestycyjnej, sytuacji majątkowej oraz produktywności
przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego w 2016 r.

Wyszczególnienie

Nakłady
inwestycyjne
przedsiębiorstw na 1
os.

Wartość brutto
środków trwałych
na 1 os.

Produkcja sprzedana
przemysłu
na 1 os.

Powiat gostyński
3 344
37 303
48 671
Powiat grodziski
4 105
36 271
49 283
Powiat kościański
2 773
22 693
21 201
Powiat leszczyński
3 960
31 350
46 741
Powiat międzychodzki
2 641
34 146
13 419
Powiat nowotomyski
4 553
35 061
41 117
Powiat rawicki
3 535
26 936
18 260
Powiat wolsztyński
2 561
29 259
29 508
Powiat m. Leszno
2 121
39 384
30 830
Subregion leszczyński
3 308
32 305
33 915
Wielkopolska
4 286
53 662
43 182
Polska
3 880
49 872
31 439
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Tabela 4. Struktura nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego w 2016 r. według
sektorów gospodarki

Powiat gostyński
Powiat grodziski
Powiat kościański
Powiat leszczyński
Powiat międzychodzki
Powiat nowotomyski
Powiat rawicki
Powiat wolsztyński
Powiat m. Leszno
Subregion leszczyński
Wielkopolska
Polska

254 467
5,5% 84,3%
9,6%
0,5% 0,2%
2 838 463
5,3% 84,3%
211 416
4,5% 57,3%
32,6%
2,9% 2,7%
1 865 172
5,2% 63,2%
219 231
7,9% 56,9%
28,9%
0,2% 6,1%
1 798 704 18,2% 53,2%
217 814
2,1% 83,2%
13,4%
0,0% 1,3%
1 736 508 14,5% 68,6%
97 900
2,6% 87,6%
3,7%
1,8% 4,3%
1 266 119
4,5% 80,1%
340 521
0,6% 84,7%
12,7%
1,4% 0,6%
2 626 105
1,4% 75,3%
212 974 42,0% 45,2%
10,3%
0,7% 1,7%
1 625 765 18,8% 59,2%
146 247 17,6% 44,4%
37,1%
0,1% 0,8%
1 675 651 11,0% 66,5%
136 737
0,0% 56,5%
28,3%
2,5% 12,8%
2 526 830
0,0% 72,9%
1 837 307
9,0% 68,3%
18,9%
1,0% 2,8%
17 959 317
7,8% 70,3%
14 906 350
2,6% 65,7%
21,5%
2,8% 7,4% 186 830 596
3,0% 58,3%
149 086 791
1,0% 62,1%
23,3%
4,7% 8,8% 1 916 720 216
1,5% 57,2%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

5,7%
27,2%
15,7%
15,0%
6,0%
16,7%
12,7%
16,7%
10,6%
13,8%
26,7%
24,8%

2,3%
2,3%
4,6%
0,6%
2,9%
3,2%
6,0%
3,5%
6,7%
3,6%
5,6%
8,4%

Pozostałe usługi

Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa
rynku nieruchomości

Handel; naprawa pojazdów;
transport i gospodarka
magazynowa;
zakwaterowanie i
gastronomia; informacja i
komunikacja

Przemysł i budownictwo

Wartość
środków
trwałych
brutto

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Struktura sektorów gospodarki

Pozostałe usługi

Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa
rynku nieruchomości

Handel; naprawa pojazdów;
transport i gospodarka
magazynowa;
zakwaterowanie i
gastronomia; informacja i
komunikacja

Przemysł i budownictwo

Wyszczególnienie

Nakłady
inwestycyjne

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Struktura sektorów gospodarki

2,4%
2,1%
8,3%
1,3%
6,6%
3,3%
3,4%
2,4%
9,8%
4,4%
6,4%
8,0%
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Wykres 1. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego w latach 2010-2016 w podziale na powiaty
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Powiat gostyński

Powiat grodziski

Powiat kościański

Powiat leszczyński

Powiat nowotomyski

Powiat rawicki

Powiat wolsztyński

Powiat m.Leszno

2015

2016
Powiat międzychodzki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 2. Produkcja sprzedana przemysłu subregionu leszczyńskiego w latach 2010-2016 w podziale na powiaty
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Prezentowane powyżej dane pozwalają na wyszczególnienie specjalizacji szczególnie istotnych
z punktu widzenia rozwoju subregionu. Na obszarze subregionu zdecydowanie dominują
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników z niewielką liczbą przedsiębiorstw
zatrudniających ponad 250 pracowników. Najaktywniejsze pod kątem odnotowanych
zarejestrowanych działalności gospodarczych są miasto Leszno oraz powiat wolsztyński.
Analiza struktury gospodarki subregionu leszczyńskiego pod względem udziału podmiotów
w grupach według rodzaju prowadzonej działalności wskazuje na duży udział usług szczególnie
w obszarze przemysłu i budownictwa. Należy zwrócić także uwagę na wysoki udział sektora
rolniczego. Aktywna działalność inwestycyjna jest często wyznacznikiem rozwoju regionu
i jego otoczenia w zakresie wprowadzania nowych technologii i innowacji. Pod kątem udziału
wartości nakładów inwestycyjnych oraz udziału wartości brutto środków trwałych według
sektorów gospodarki w subregionie leszczyńskim dominują następujące branże: przemysł
i budownictwo, handel, naprawy pojazdów samochodowych, transport i gospodarka
magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja, rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Przy czym największych inwestycji dokonano w powiecie
gostyńskim, najmniejszych w Lesznie.
Handel zagraniczny
Działalność subregionu w zakresie handlu zagranicznego dostarcza informacji dotyczącej
sytuacji gospodarczej, a także najaktywniejszych branż w wymianie międzynarodowej,
perspektywicznych z punktu widzenia rozwoju regionu. Ich dalszy rozwój może pozytywnie
wpłynąć na konkurencyjność regionu na obcych rynkach. W tym podrozdziale prześledzono
kierunki eksportu dóbr i usług oraz sektory, dla których handel zagraniczny odgrywa istotną
rolę w subregionie.
Eksport subregionu leszczyńskiego w 2017 roku wyniósł 119,9 mld zł i stanowił 9,4% eksportu
Wielkopolski. Jednocześnie wartość importowanych towarów wyniosła dla tego samego
okresu wartość 62,2 mld zł (4,4% importu województwa). Subregion osiągnął dodatni bilans
handlowy. Wyjątek stanowił powiat leszczyński, dla którego import w wysokości 6,8 mld zł
przeważył nad eksportem równym 6,3 mld zł1.
Najważniejszym rynkiem eksportowym dla firm subregionu leszczyńskiego są Niemcy, do
których wart był 52,1 mld zł. Udział Niemiec w całości eksportu subregionu wyniósł 43,4%. Kraj
ten jest również największym dostawcą towarów o łącznej wartości 30,4 mld zł (48,8% importu
subregionu). Do pozostałych znaczących kierunków eksportu zalicza się Holandia (8,6 mld zł),
Włochy (7 mld zł) i Wielka Brytania (6,1 mld zł). Wśród partnerów spoza UE najwyższą
wartością eksportu odznacza się Rosja (3 mld zł) oraz USA (2 mld zł). Istotnymi krajami

1

Na podstawie danych dotyczących eksportu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów
wchodzących w skład subregionu leszczyńskiego, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, pochodzących z 2017 r.
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pochodzenia importowanych towarów są Dania (4 mld zł), Holandia (3,4 mld zł) i Włochy (3,1
mld zł) – a spoza obszaru UE Chiny (2 mld zł).
Przeprowadzona analiza pomogła ustalić, że w subregionie leszczyńskim największymi
eksporterami są przedsiębiorstwa działające w następujących branżach: produkcja artykułów
spożywczych (23,5 mld), produkcja pojazdów samochodowych (19,6 mld zł), uprawy rolne
i hodowla zwierząt (13,5 mld zł) oraz handel hurtowy (12,8 mld zł). Głównymi produktami
eksportowymi są: produkty mleczarskie, jaja i miód (15,5 mld zł), maszyny i urządzenia
mechaniczne (15,4 mld zł), mięso i podroby jadalne (15,2 mld zł), maszyny i urządzenia
elektryczne (9,8 mld zł) oraz meble, materace, poduszki, lampy i oprawy oświetleniowe
(8,9 mld zł).
W toku badania jako największych importerów zidentyfikowano firmy prowadzące działalność
w zakresie: handlu hurtowego (12,6 mld zł), produkcji pojazdów samochodowych (6,6 mld zł),
produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,4 mld zł) oraz produkcji papieru i wyrobów
z papieru (6,3 mld zł). Przedmiotem importu są głównie: tworzywa sztuczne i wykonane z nich
artykuły (7,8 mld zł), papier i tektura oraz wykonane z nich artykuły (7,5 mld zł), maszyny
i urządzenia mechaniczne (5,7 mld zł), zwierzęta żywe (5,1 mld zł) oraz przyrządy i aparatura,
optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne i medyczne (4,7 mld zł).
Tabela 5. Kierunki importu przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
Wyszczególnienie
Niemcy
Dania
Holandia
Włochy
Belgia
Szwecja
Chiny
Francja
Finlandia
Stany Zjednoczone
Austria
Wielka Brytania
Czechy
Litwa
Hiszpania
Węgry
Słowacja
Turcja
Bułgaria
Korea Południowa
Pozostałe kraje
Subregion leszczyński

Kierunki importu
[mln zł]

[%]
30 353
4 014
3 426
3 122
2 365
2 074
2 045
1 812
1 662
1 138
871
773
718
694
685
682
511
482
436
406
3 932
62 203

48,8%
6,5%
5,5%
5,0%
3,8%
3,3%
3,3%
2,9%
2,7%
1,8%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
6,3%
100,0%
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Źródło: Dane dotyczące importu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów wchodzących w skład
subregionu leszczyńskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Tabela 6. Kierunki eksportu przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
Wyszczególnienie

Kierunki eksportu
[mln zł]

[%]

Niemcy
52 064
43,4%
Holandia
8 584
7,2%
Włochy
6 969
5,8%
Wielka Brytania
6 145
5,1%
Francja
5 937
5,0%
Szwecja
3 659
3,1%
Rosja
3 030
2,5%
Czechy
2 877
2,4%
Dania
2 753
2,3%
Belgia
2 727
2,3%
Rumunia
2 004
1,7%
USA
2 002
1,7%
Ukraina
1 785
1,5%
Węgry
1 686
1,4%
Litwa
1 626
1,4%
Austria
1 410
1,2%
Hiszpania
1 227
1,0%
Słowacja
1 040
0,9%
Norwegia
1 028
0,9%
Grecja
850
0,7%
Pozostałe kraje
10 530
8,8%
Subregion leszczyński
119 933
100,0%
Źródło: Dane dotyczące eksportu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów wchodzących w skład
subregionu leszczyńskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Tabela 7. Dominujące profile działalności importerów subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
Wyszczególnienie

Profil działalności
importerów
[mln zł]

[%]

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
12 618
20,3%
Pozostała produkcja wyrobów
6 589
10,6%
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem
6 527
10,5%
motocykli
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
6 440
10,4%
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
6 389
10,3%
Produkcja urządzeń elektrycznych
5 669
9,1%
Produkcja artykułów spożywczych
3 930
6,3%
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
3 142
5,1%
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
1 941
3,1%
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność
1 520
2,4%
usługową
Subregion leszczyński
62 203
100,0%
Źródło: Dane dotyczące importu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów wchodzących w skład
subregionu leszczyńskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Tabela 8. Dominujące profile działalności eksporterów subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
Wyszczególnienie

Profil działalności
eksporterów
[mln zł]

[%]

Produkcja artykułów spożywczych
23 471
19,6%
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
19 648
16,4%
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
13 500
11,3%
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
12 802
10,7%
Produkcja urządzeń elektrycznych
8 566
7,1%
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
6 535
5,4%
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
5 500
4,6%
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
5 184
4,3%
Pozostała produkcja wyrobów
4 994
4,2%
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze
4 781
4,0%
słomy i materiałów używanych do wyplatania
Subregion leszczyński
119 933 100,0%
Źródło: Dane dotyczące eksportu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów wchodzących w skład
subregionu leszczyńskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Tabela 9. Główne towary importowane subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
Wyszczególnienie

Towary importowane
[mln zł]

[%]

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
7 768
12,5%
Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury
7 451
12,0%
Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
7 260
11,7%
Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze
5 690
9,1%
dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz ich części i akcesoria
Zwierzęta żywe
5 057
8,1%
Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe,
4 738
7,6%
kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria
Produkty farmaceutyczne
1 684
2,7%
Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
1 621
2,6%
Mięso i podroby jadalne
1 601
2,6%
Żeliwo i stal
1 305
2,1%
Subregion leszczyński
62 203
100,0%
Źródło: Dane dotyczące importu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów wchodzących w skład
subregionu leszczyńskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Tabela 10. Główne towary eksportowe subregionu leszczyńskiego w 2017 r.
Wyszczególnienie
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia
zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
Mięso i podroby jadalne
Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze
dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz ich części i akcesoria

Towary eksportowe
[mln zł]

[%]

15 527

12,9%

15 449
15 208

12,9%
12,7%

9 774

8,1%
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Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki itp.; lampy i oprawy
8 889
7,4%
oświetleniowe; reklamy świetlne znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane
Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe,
7 744
6,5%
kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
7 053
5,9%
Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
5 588
4,7%
Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
5 122
4,3%
Wyroby z żeliwa lub stali
4 235
3,5%
Subregion leszczyński
119 933
100,0%
Źródło: Dane dotyczące eksportu poszczególnych grup produktów na poziomie powiatów wchodzących w skład
subregionu leszczyńskiego, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W efekcie przeprowadzonej w podrozdziale analizy możliwe jest wyróżnienie profili
dominujących importerów i eksporterów pod kątem charakteru dóbr i usług, wysyłanych
z badanego obszaru za granicę oraz importowanych ze względu na istniejący deficyt.
Zdecydowana większość towarów eksportowanych z terenu subregionu leszczyńskiego trafia
do Niemiec. Jest to również główny rynek, z którego dokonuje się importu produktów na teren
subregionu. Do dominujących dóbr będących przedmiotem eksportu w 2017 roku należały:
produkty mleczarskie, mięso i podroby jadalne, maszyny i urządzenia mechaniczne, maszyny i
urządzenia elektryczne, meble, oświetlenie, przyrządy medyczne, tworzywa sztuczne, pojazdy
nieszynowe oraz wyroby z żeliwa i stali. Powiązane z nimi profile działalności eksporterów
subregionu leszczyńskiego obejmowały branże takie jak: produkcja artykułów spożywczych,
wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna, produkcja pojazdów samochodowych,
urządzeń elektrycznych i wyrobów elektronicznych, uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt,
łowiectwo, handel hurtowy. Te z kolei, uznane za branże perspektywiczne dla regionu mają
szansę na rozwój w ramach specjalizacji regionalnych.
Transport i infrastruktura techniczna
Przeliczając długość dróg gminnych i powiatowych o nawierzchni twardej na 100 km 2
powierzchni w subregionie leszczyńskim w 2017 r. istniało 68,4 km dróg, co jest wartością
niższą od średniej krajowej (80,3 km) i wojewódzkiej (83,7 km). Największe zagęszczenie sieci
dróg wykazuje Leszno (z uwagi na miejski charakter 447 km), powiat gostyński (107,2 km)
i powiat rawicki (92,4 km). Z drugiej strony, najsłabiej rozwiniętą infrastrukturą dróg gminnych
i powiatowych dysponuje powiat międzychodzki (32,6 km) oraz powiat nowotomyski (49 km).
Leszno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 i 5. Przez obszar subregionu
leszczyńskiego przebiega autostrada A2 oraz będąca w trakcie budowy droga ekspresowa S5
przebiegająca przez Leszno i Kościan. Przez Leszno przebiega linia kolejowa stanowiąca
połączenie z Wrocławiem i Poznaniem, czyniąc z tego miasta ważny lokalny węzeł kolejowy.
Oprócz tego, połączenie kolejowe z Poznaniem posiadają m.in. Nowy Tomyśl, Grodzisk
Wielkopolski, Wolsztyn, Kościan i Rawicz. Wolsztyn oraz Leszna są również skomunikowane
kolejowo z Ostrowem Wielkopolskim i Kaliszem. Przez Nowy Tomyśl przebiega główne
połączenie kolejowe Poznania z Berlinem.
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Dostęp do wodociągów w subregionie leszczyńskim należy ocenić jako dobry – w 2016 r.
posiadało go 95,6% ludności (w Polsce 91,9%, a w województwie wielkopolskim 96,4%).
Największy udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej odnotowało Leszno (98,7%).
Negatywnie na tle subregionu prezentowały się powiaty nowotomyski i międzychodzki (po
91,8%). Dostęp do instalacji kanalizacyjnej posiadało 69,6% ludności subregionu, tj. nieco
poniżej średniej krajowej (70,2%) i wojewódzkiej (71,4%). Najwyższy udział ludności
korzystającej z sieci kanalizacyjnej odnotowano w Lesznie i wyniósł 98,1% przy najsłabszym
wyniku w wysokości 55,8% dla powiatu grodziskiego. Udział ludności korzystającej z sieci
gazowej wyniósł 54,8% i był wyższy od średniej krajowej (52,1%) oraz wojewódzkiej (47,5%).
W przekroju powiatowym uwidoczniły się znaczące różnice – najwyższy odsetek ludności
korzystającej z gazu miał miejsce w Lesznie (87,3%), a najniższy w powiecie leszczyńskim
(22,9%). Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca subregionu w 2017 r. wyniosło
790,9 kWh oraz było wyższe od zużycia odnotowywanego w skali kraju (762,2 kWh)
i województwa (768,8 kWh). Najwyższą wartość wskaźnika zaobserwowano w powiecie
gostyńskim (881,6 kWh), a najniższą w Lesznie (668,8 kWh).
Finanse samorządu terytorialnego2
Zakres działań i przedsięwzięć realizowanych przez samorząd terytorialny jest uzależniony
w znacznym stopniu od poziomu dochodów budżetowych oraz możliwości inwestycyjnych
samorządu. Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego subregionu
leszczyńskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 r. wyniosły 5 411 zł i były niższe niż
średnia krajowa (5 597 zł) i wojewódzka (5 537 zł). Najwyższe dochody w przeliczeniu na
jednego mieszkańca osiągnął powiat międzychodzki (6 348 zł) oraz Leszno (5 574 zł). Najniższy
poziom dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie wolsztyńskim
(5 242 zł) oraz powiecie rawickim (5 252 zł).
Analiza udziału dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w dochodach
ogółem pozwoli ocenić poziom samodzielności dochodowej samorządów. Wartość wskaźnika
dla subregionu leszczyńskiego w 2017 r. wyniosła 43,2% oraz była niższa niż wskaźnik dla kraju
(49%) i województwa (48,7%). Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem
odnotowało Leszno (49,3%) oraz powiat międzychodzki (49,2%). Z drugiej strony najniższym
wskaźnikiem charakteryzował się powiat rawicki (37%) oraz powiat leszczyński (38,2%).
Uzupełnienie oceny dochodów samorządów stanowi analiza wpływów podatkowych
obejmujących oprócz podatków i opłat lokalnych, również udział samorządów w podatku
dochodowym PIT i CIT. Badanie dynamiki wpływów z tego tytułu umożliwia dokonanie
uproszczonej oceny rezultatów działalności ekonomicznej podmiotów gospodarki – tj. zysków
przedsiębiorstw i dochodów gospodarstw domowych. W latach 2010-2017 dochody
2

Na potrzeby analizy finansów samorządów tworzących subregionu, pod pojęciem „powiatu” rozumie się
również gminy wchodzące w jego skład. Jednocześnie dane dotyczące województwa oraz kraju obejmują komplet
gmin i powiatów z pominięciem danych budżetowych samorządów wojewódzkich.
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podatkowe samorządów subregionu leszczyńskiego wzrosły o 7,1% rocznie z poziomu
724 mln zł do 1,1 mld zł. Jest to rezultat wyższy od średniej krajowej (5,5%) oraz wojewódzkiej
(5,9%). Najwyższe wpływy z tytułu podatków w 2017 r. zostały odnotowane w powiecie
gostyńskim (153,8 mln zł) oraz powiecie nowotomyskim (153 mln zł), a najniższe w powiecie
międzychodzkim (90,5 mln zł). Pomimo tego, powiat międzychodzki wyróżnia się pod
względem dynamiki dochodów podatkowych (10,9% rocznie). Najniższy wzrost wpływów
odnotowano w Lesznie (4,6%).
Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego subregionu leszczyńskiego
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 r. wyniosły 5 566 zł i były niższe od wskaźnika dla kraju
(5 616 zł) i województwa (5 608 zł). Największe wydatki na 1 mieszkańca w 2017 r. poniósł
powiat międzychodzki (6 330 zł) oraz powiat leszczyński (5 921 zł). Najniższe były w powiecie
gostyńskim (5 211 zł) oraz powiecie wolsztyńskim (5 252 zł).
Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem ponoszonych przez JST wskazuje na
możliwości danego samorządu w zakresie ponoszenia wydatków na przedsięwzięcia
stymulujące rozwój w przyszłych okresach. Wartość wskaźnika dla subregionu leszczyńskiego
w 2017 r. wyniosła 19,2% oraz była wyższa niż wskaźnik dla kraju (13,7%) i województwa
(15,5%). Największy udział wydatków inwestycyjnych w dochodach odnotował powiat
leszczyński (34,5%) oraz powiat kościański (23,4%). Z drugiej strony najniższym wskaźnikiem
charakteryzował się powiat gostyński (12,5%) oraz Leszno (15,5%).
Tabela 11. Wskaźniki finansów jednostek samorządu terytorialnego subregionu
leszczyńskiego w 2017 r.

Wyszczególnienie

Dochody
budżetowe JST
na 1 os.

Udział dochodów
własnych JST w
dochodach
ogółem

Wydatki
budżetowe JST
na 1 os.

Udział wydatków
inwestycyjnych
JST w dochodach
ogółem

Powiat gostyński
5 376
44,6%
5 211
12,5%
Powiat grodziski
5 311
41,9%
5 276
15,7%
Powiat kościański
5 314
42,4%
5 668
23,4%
Powiat leszczyński
5 502
38,2%
5 921
34,5%
Powiat międzychodzki
6 348
49,2%
6 330
21,0%
Powiat nowotomyski
5 207
46,6%
5 363
18,9%
Powiat rawicki
5 252
37,0%
5 427
16,1%
Powiat wolsztyński
5 242
38,3%
5 252
16,3%
Powiat m. Leszno
5 574
49,3%
5 994
15,5%
Subregion leszczyński
5 411
43,2%
5 566
19,2%
Wielkopolska
5 537
48,7%
5 608
15,5%
Polska
5 597
49,0%
5 616
13,7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Rachunki regionalne
W 2015 r. produkt krajowy brutto subregionu leszczyńskiego wynosił 23,298 mld zł, co
stanowiło 1,3% PKB Polski oraz 13,2% PKB województwa wielkopolskiego. W rezultacie
subregion uplasował się na 27 pozycji pośród 69 podregionów kraju (rozumianych wg
klasyfikacji statystycznej NUTS 3), z terenu Wielkopolski wyprzedzając jedynie subregion pilski.
Badając tendencję zmian produktu krajowego brutto, należy zwrócić uwagę, że subregion
osiąga wyższy wzrost PKB niż Polska oraz Wielkopolska. We wszystkich latach analizowanego
okresu 2010-2015, dynamika PKB subregionu leszczyńskiego była wyższa od rezultatu kraju
oraz – za wyjątkiem 2015 r. – regionu (średnioroczny wzrost 4,6% przy 3,7% dla Polski oraz
4,5% dla województwa wielkopolskiego). Różnica pomiędzy dynamiką PKB subregionu i kraju
oscylowała od 0,5 pp. w latach 2011 i 2014 do 2,1 pp. w 2013 r. Analogiczna relacja w stosunku
do regionu wahała się w mniejszym zakresie od -0,6 pp. w 2015 r. do 0,6 pp. w latach 2012
i 2013.
Produkt krajowy brutto subregionu leszczyńskiego na 1 mieszkańca w 2015 r. wyniósł 41 990
zł, tj. 89,7% PKB per capita dla Polski oraz 82,7% PKB per capita dla województwa
wielkopolskiego. Pod tym względem, subregion zajmuje 22 pozycję na 69 podregionów kraju,
z obszaru Wielkopolski wyprzedzając subregion pilski oraz podregion koniński (subregion
koniński rozszerzony o powiat gnieźnieński i wrzesiński). Ogólna tendencja dynamiki PKB per
capita jest rosnąca. We wszystkich latach analizowanego okresu 2010-2015 wzrost PKB
subregionu na mieszkańca jest wyższy od rezultatu kraju oraz – za wyjątkiem 2015 r. – regionu
(średnioroczny wzrost 4,4% przy 3,7% dla Polski i 4,3% dla województwa wielkopolskiego).
Różnica pomiędzy dynamiką PKB subregionu i kraju oscylowała od 0,2 pp. w latach 2011 i 2014
do 1,9 pp. w 2013 r. Analogiczna relacja w stosunku do regionu wahała się w zakresie od -0,6
pp. w 2015 r. do 0,6 pp. w 2012 r.
Wartość dodana brutto gospodarki subregionu leszczyńskiego na 1 pracującego w 2015 r.
wyniosła 97 190 zł, co stanowiło 85,6% wyniku Polski oraz 87,6% wyniku województwa
wielkopolskiego. Subregion uplasował się na 41 pozycji względem 69 podregionów kraju,
z terenu Wielkopolski wyprzedzając jedynie podregion koniński. Analiza tendencji zmian
wartości dodanej brutto wskazuje, że w okresie 2010-2015 miernik osiągnął dynamikę wzrostu
wyższą od rezultatu kraju oraz – za wyjątkiem 2015 r. – regionu (średnioroczny wzrost 4,3%
przy 3,6% dla Polski oraz 3,8% dla województwa wielkopolskiego). Różnica pomiędzy
dynamiką wskaźnika dla subregionu i kraju oscylowała od 0,1 pp. w 2015 r. do 2,1 pp. w 2013 r.
Analogiczna relacja w stosunku do regionu wahała się w zakresie od -0,5 pp. w 2015 r. do
0,9 pp. w latach 2012 i 2013.
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Wykres 3. Dynamika produktu krajowego brutto subregionu leszczyńskiego na tle kraju
i województwa w latach 2010-2015 (2010=100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 4. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca oraz wartość dodana brutto na
1 pracującego w 2015 r. w przekroju na podregiony województwa wielkopolskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wnioski z przeprowadzonej analizy zasobów gospodarczych subregionu leszczyńskiego
W wyniku przeprowadzonej analizy desk research zasobów gospodarczych subregionu
leszczyńskiego wskazano najważniejsze elementy obrazujące aktualną sytuację gospodarczą
w subregionie. W wyniku analizy wykazano, że subregion leszczyński nie odstaje zasadniczo
od pozostałych subregionów, z którymi bezpośrednio sąsiaduje. Niemniej jednak analizowane
zjawiska odnoszące się do ogólnego poziomu rozwoju gospodarczego, mierzonego
wskaźnikiem PKB dla subregionów województwa wielkopolskiego, wskazują na nieznaczne
negatywne odchylenie rozwojowe względem większych obszarów (m.in. Poznania i okolic), co
jednak traktowane jest jako całkowicie zrozumiałe i naturalne. Natomiast względem
subregionów o zbliżonym poziomie rozwoju – m.in. kaliskiego i pilskiego, subregion leszczyński
cechuje się zbliżonymi rezultatami. Informacje płynące z analizy desk research zasobów
gospodarczych subregionu leszczyńskiego potwierdzają ogólnokrajowe tendencje rozwojowe
– w tym m.in. do intensywniejszego rozwoju większych ośrodków miejskich i znaczącego
napływu przedsiębiorczości na te obszary względem ośrodków mniejszych. Główną siłą
zarówno gospodarek lokalnych, jak i całego subregionu są przedsiębiorstwa z segmentu MŚP,
w tym głównie jednoosobowe działalności gospodarcze i przedsiębiorstwa zatrudniające do
10 pracowników. Tendencja rozwojowa w zakresie m.in. handlu zagranicznego wskazuje, że
głównym obszarem handlowym są Niemcy, podobnie jak to ma miejsce w skali całego kraju.
Natomiast najważniejszym towarem eksportowym są artykułu elektroniczne, co wskazuje
również na sprofilowanie działalności gospodarczych na tym obszarze. Warto również zwrócić
uwagę na tendencję inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego na badanym obszarze
subregionu leszczyńskiego – zarówno w odniesieniu do poszczególnych powiatów
wchodzących w skład subregionu, jak i całego subregionu. Pozytywną tendencją w kontekście
rozwoju gospodarczego jest na pewno zrównoważony poziom inwestycji JST (oscylujący w
okolicach 19% dochodów) i utrzymanie go w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na
wzrost jakości życia mieszkańców subregionu oraz rozwoju tkanki przedsiębiorczej.

3.2. Demografia
Zachodzący obecnie proces zmian w naturalnym ruchu ludności rzutuje na ulegającą ciągłym
przekształceniom strukturę osadniczą regionu. Zmiana modelu rodziny (spadek liczby
i natężenia urodzeń, spadek liczby zawieranych małżeństw), migracje ludności przejawiające
się odpływem ludności za granicę i zmniejszonym napływem ludności ze wsi do miast oraz
starzenie się społeczeństwa oddziaływają na różne płaszczyzny życia, w tym na rynek pracy,
rynek mieszkaniowy, system ochrony zdrowia i opieki społecznej, edukacji oraz system
transportowy. Zjawisko starzenia się ludności oraz ciągły wzrost liczby osób w wieku
emerytalnym będą w niedalekiej przyszłości stanowić poważne wyzwanie dla polityki
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społecznej, szczególnie w kontekście dostępności wysokiej jakości usług medycznych
i opiekuńczych3.
Synteza
Sytuacja demograficzna w regionie leszczyńskim jest zbieżna z ogólnokrajową sytuacją
demograficzną charakteryzującą się m.in. niewielkim (bądź żadnym) przyrostem naturalnym
oraz starzeniem się społeczeństwa. Warto jednak zauważyć pozytywną tendencję w zakresie
zdrowia publicznego, która wskazywała na spadek umierających osób z powodu chorób
cywilizacyjnych (głównie układu krążenia).
Wnioski
W ramach przeprowadzonej analizy zasobów demograficznych, przeprowadzonej w ramach
badania desk research, przenalizowane zostały wszystkie powiaty wchodzące w skład
subregionu leszczyńskiego w najistotniejszych z punktu widzenia wyłonienia specjalizacji
subregionalnych obszarach. Z przeprowadzonej analizy wyniknęły następujące, związane
z procesem wyłaniania specjalizacji subregionalnych, elementy:




migracje – w ramach analizy tego elementu zjawisk demograficznych, stwierdzono, że
proces migracji ludności ma miejsce w szczególności w odniesieniu do ludności
zamieszkującej mniejsze miejscowości oraz w stosunkowo młodym wieku. Migracja
postępuje w większości analizowanych powiatów subregionu leszczyńskiego, jednak
jej skala nie jest większa niż pierwotnie zakładana. Warto zwrócić uwagę, że
w kontekście wyłaniania specjalizacji subregionalnych zjawisko to stanowi faktyczny
problem, jednak nie jest znaczące, a raczej naturalne - jest to spowodowane
w większości pozytywną tendencją związaną z odpływem ludności młodej, ambitnej,
chcącej zdobywać nową wiedzę i umiejętności, co może im zapewnić jedynie większy
ośrodek miejski, dysponujący odpowiednio rozwiniętą infrastrukturą w tym obszarze.
Niemniej jednak w kontekście analizy specjalizacji subregionu nie należałoby podążać
w kierunku zatrzymania zjawiska migracji jako takiego, a raczej w kierunku skłonienia
młodych osób do powrotu po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia lub
doświadczenia. W tym celu należałoby postawić na rozwój niezbędnej infrastruktury,
w tym przede wszystkim w najbliższym otoczeniu – przede wszystkim miejsce dobrze
płatnej pracy (rozwój przedsiębiorczości), pełny dostęp do infrastruktury drogowej,
wodnej i telekomunikacyjnej.
stan ludności, urodzenia i zgony – oba analizowane elementy są ze sobą bezpośrednio
powiązane, gdyż stan ludności wynika bezpośrednio z urodzeń i zgonów. Obie
wielkości potwierdzają ogólnokrajową tendencję starzenia się społeczeństwa, tylko
nieliczne powiaty wykazywały większą ilość urodzeń nad zgonami. Liczba ludności z
roku na rok malała w większości analizowanych powiatów, co wynikało z różnych

3

Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Poznań, 2017.
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czynników (m.in. migracji), jednak zasadniczo dotyczyła jednego powodu jakim była
zwiększona umieralność względem urodzeń żywych dzieci. W kontekście rekomendacji
dla procesu wyłaniania specjalizacji subregionalnych należy przede wszystkim zdawać
sprawę z ogólnej tendencji krajowej w tym zakresie, a ewentualne działania lokalne
podporządkowywać decydentom rządowym w zakresie poprawy sytuacji
demograficznej społeczeństwa. Najbardziej słusznym kierunkiem zmian powinno być
uwzględnienie głosu mieszkańców danego obszaru i podporzadkowanie ewentualnych
inwestycji ich zidentyfikowanym potrzebom. Do najważniejszych elementów działania
w zakresie poprawy stanu ludności należy przede wszystkim ogólny rozwój
poszczególnych regionów pod względem rynku pracy, dostępności szkół, przedszkoli i
placówek ochrony zdrowia oraz dostępu do podstawowej w XXI wieku infrastruktury tj. dobrej jakości infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, komunikacji
publicznej i internetu.

3.3. Edukacja
Edukacja stanowi jeden z podstawowych czynników determinujących potencjał rozwoju
każdego regionu. Kierunki kształcenia decydują o późniejszej strukturze zawodowej lokalnej
społeczności stanowiącej siłę roboczą danego obszaru. Analiza sytuacji edukacyjnej w danym
regionie pozwala na zidentyfikowanie kierunków kształcenia, które wybierają młodzi
mieszkańcy, a co za tym idzie zaobserwowanie występujących trendów i postawienie
wniosków dotyczących przyszłego kształtu rynku pracy. Należy mieć na uwadze, że oferta
edukacyjna może odzwierciedlać rzeczywisty popyt na daną pracę, co byłoby pożądane, ale
zdarzają się również sytuacje w których liczba kształconych fachowców jest nieproporcjonalna
do zapotrzebowania występującego na rynku. W związku z powyższym niezwykle istotne jest
dokonanie rozpoznania tego tematu w celu wyznaczania prawidłowych i racjonalnych działań
wspierających rozwój gospodarczy.
Infrastruktura edukacyjna w regionie leszczyńskim
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz szkół średnich (kierunkowych), policealnych oraz
wyższych wraz z ich krótką charakterystyką w podziale na powiaty subregionu leszczyńskiego.
Tabela 12. Spis wybranej infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w regionie leszczyńskim
Lp.
1.

NAZWA
Zespół Szkół
Ogólnokształcących i
Zawodowych w Krobi
ul. Ogród Ludowy 2; 63-840
Krobia

POWIAT GOSTYŃSKI
CHARAKTERYSTYKA
Dla młodzieży:
Technikum:
technik ekonomista, technik budownictwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik ochrony środowiska, technik handlowiec
Zasadnicza szkoła zawodowa:
klasa wielozawodowa
Dla dorosłych:
Szkoła policealna:
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2.

Zespół Szkół Rolniczych w
Grabonogu
Grabonóg 63; 63-820 Piaski

3.

Zespół Szkół Zawodowych w
Gostyniu
ul. Tuwima 44; 63-800 Gostyń

1.

Zespół Szkół Technicznych im.
E. Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065
Grodzisk Wielkopolski

2.

Centrum Kształcenia dla
Dorosłych
ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065
Grodzisk Wielkopolski

technik rachunkowości
Dla młodzieży:
Technikum:
technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik inżynierii
środowiska i melioracji, technik kelner, technik usług fryzjerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia:
kierowca – mechanik
Dla dorosłych:
Szkoły policealne:
florysta, technik usług kosmetycznych, opiekun osoby starszej
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
florysta, kelner, rolnik, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa,
technik rachunkowości, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich
Dla młodzieży
Technikum:
technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik
logistyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi
turystycznej, technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów
energii odnawialnej, technik informatyk.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa wielozawodowa
Dla dorosłych
Szkoła Policealna:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości.
POWIAT GRODZISKI
Technikum:
technik przemysłu mody z innowacją stylizacja i wizaż, technik
budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik ekonomista,
technik hotelarstwa z innowacją pilot wycieczek, technik informatyk,
technik logistyk, technik logistyk – klasa mundurowa, technik
mechanik, technik mechatronik – klasa akademicka z innowacją
odnawialne źródła energii, technik organizacji reklamy, technik rolnik z
innowacją nowoczesne techniki w rolnictwie, technik żywienia i usług
gastronomicznych z innowacją dietetyka i carving
Szkoła Branżowa I stopnia:
blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektronik,
fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter
konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz,
piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz
Szkoła policealna:
opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik usług
kosmetycznych, technik turystyki wiejskiej, technik rachunkowości,
technik informatyk, technik BHP, technik administracji
POWIAT KOŚCIAŃSKI
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Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Franciszka Ratajczaka w
Kościanie
ul. Wielichowska 43A; 64-000
Kościan

1.

2. Zespół Szkół Specjalnych im.
M. Konopnickiej
ul. Konopnickiej 1; 64-000
Kościan
3.Zasadnicza Szkoła Zawodowa
im. Kajetana Morawskiego
ul. Gen. D. Chłapowskiego 34;
64-010 Krzywiń

4.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza
ul. Dudycza 4; 64-030 Śmigiel

1.

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Franciszka
Ratajczaka

Technikum:
technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektryk, technik
gazownictwa, technik geodeta, technik mechanik, technik organizacji
reklamy
Szkoła Branżowa I stopnia:
cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz,
piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Szkoła Branżowa I stopnia specjalna

Szkoła Branżowa I stopnia:
betoniarz, blacharz izolacji przemysłowych, blacharz samochodowy,
blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer,
introligator, kamieniarz, kominiarz, krawiec, kucharz, lakiernik,
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik
pojazdów samochodowych, monter izolacji budowalnych, monter
sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, monter - elektronik, murarz
tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer,
wędliniarz
Technikum:
technik hotelarstwa z concierge, technik architektury krajobrazu,
technik informatyk, technik rolnik, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik spedytor
Zasadnicza szkoła zawodowa:
blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz,
elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, kamieniarz, kominiarz, krawiec,
kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik –
monter maszyn i urządzeń, mechanik motocyklowy, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, murarz – tynkarz,
operator obrabiarek skrawających, piekarz, mechanik – operator
pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, sprzedawca, ślusarz, stolarz, tapicer, wędliniarz,
witrażownik, wulkanizator, złotnik – jubiler
Szkoła policealna zaoczna:
technik bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta
Kursy kwalifikacyjne zaoczne:
rolnik 613003, florysta 343203
POWIAT LESZCZYŃSKI
Zasadnicza szkoła zawodowa:
kucharz małej gastronomii, ogrodnik, krawiec, malarz, stolarz, murarz,
piekarz, cukiernik, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych
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Plac zamkowy 2; 64-130
Rydzyna
1.

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie
ul. Poniatowskiego 2; 64-100
Leszno

2.

Zespół Szkół Technicznych
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
ul. Narutowicza 74a; 64-100
Leszno

3.

Zespół Szkół Elektroniczno –
Telekomunikacyjnych
ul. Kilińskiego 4; 64-100
Leszno

4.

Zespół Szkół nr 4 im.
Powstańców Wielkopolskich
ul. Kurpińskiego 2; 64-100
Leszno

5.

Zespół Szkół Rolniczo –
Budowlanych
ul. 1 Maja 1; 64-100 Leszno

6.

Zespół Szkół Specjalnych im.
Janusza Korczaka
al. Jana Pawła II 10; 64-100
Leszno

7.

Zakład Doskonalenia
Zawodowego Centrum
Kształcenia

MIASTO LESZNO
Technikum:
technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik
hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług
gastronomicznych
Szkoła Branżowa I stopnia:
kucharz, magazynier - logistyk
Szkoła policealna:
technik rachunkowości
Technikum:
technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik
elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik przemysłu
mody, technik spedytor, technik urządzeń sanitarnych, technik
ochrony środowiska, technik mechanik, technik usług fryzjerskich,
technik urządzeń i systemów energii odnawialnych
Szkoła Branżowa I stopnia:
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów
samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk
Szkoła Policealna dla dorosłych:
Według zapotrzebowania rynku
Technikum:
technik informatyk, technik teleinformatyk, technik organizacji
reklamy, technik elektronik
Policealna szkoła zawodowa
Szkoła Branżowa I stopnia
Technikum:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
mechanik, technik inżynierii sanitarnej, technik usług fryzjerskich,
technik geodeta
Szkoła Branżowa I stopnia:
cukiernik, elektryk, kucharz, sprzedawca, fotograf, fryzjer, lakiernik,
stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
monter sieci i instalacji sanitarnych, operator obrabiarek skrawających
Technikum:
technik rolnik, technik krajobrazu, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik budownictwa, technik weterynarii, technik
ogrodnik, technik robót wykończeniowych w budownictwie
Szkoła Branżowa I stopnia
Zasadnicza szkoła zawodowa:
kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ogrodnik, piekarz, cukiernik,
malarz-tapeciarz, murarz, stolarz, mechanik samochodowy, blacharz
samochodowy, lakiernik samochodowy, ślusarz, instalator urządzeń
sanitarnych
Szkolenia w branży:
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8.

9.
10.
11.

12.

ul. Krótka 5; 64-100 Leszno
(mniejsze oddziały również w
Kościanie, Gostyniu i
Rawiczu)
Instytut Edukacji i Biznesu
ul. Słowiańska 22; 64-100
Leszno

TEB Edukacja
Centrum Nauki ŻAK
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Jana Amosa
Komeńskiego
ul. Mickiewicza 5, 64-100
Leszno
Wyższa Szkoła
Humanistyczna im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego
ul. Królowej Jadwigi 10, ul.
Krótka 5; 64-100 Leszno

1.

Zespół Szkół Technicznych
ul. św. Jana Pawła II 6A; 64400 Międzychód

2.

Zespół Szkół nr 2 w
Międzychodzie
ul. Bolesława Chrobrego 13;
64-400 Międzychód
Zespół Szkół Sieraków
ul. Wroniecka 25; 64-410
Sieraków
Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy
ul. Gwardii Ludowej 6b; 64400 Międzychód
Policealna szkoła biznesu i
ochrony „DELTA”
ul. Wjazdowa 8/A/5; 64-400
Międzychód

3.

4.

5.

budowlanej, energetycznej, spawalniczej, transportowej, logistycznomagazynowej, administracyjno-biurowej, handlowej, kosmetycznej,
medycznej, oświatowej, komputerowej, szkolenia BHP
Policealna szkoła weterynarii
Policealna szkoła ekonomii i informatyki
Policealna szkoła geodezji i drogownictwa
Policealna szkoła kosmetyczna
Szkoła przedsiębiorczości i zarządzania
Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
technik agrobiznesu, technik rolnik, technik hodowca koni, technik
przetwórstwa mlecznego, technik technologii żywności, technik
architektury krajobrazu, technik leśnik, technik budownictwa, technik
elektryk, technik energetyk, technik inżynierii sanitarnej, technik
logistyk, technik spedytor, technik fotografii i multimediów
Oferta ogólnopolska
Oferta ogólnopolska
Kierunki:
bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika,
filologia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn,
pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, wychowanie
fizyczne
Kierunki:
administracja, dietetyka, pedagogika, asystent osoby
niepełnosprawnej i starszej, asystent rodziny, bezpieczeństwo i
higiena pracy, coaching, doradztwo zawodowe, fryzjerstwo i stylizacja
POWIAT MIĘDZYCHODZKI
Technikum:
technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik
handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik obsługi
turystycznej, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik
spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum mechaniczne
Technikum logistyczne
Szkoła Branżowa I stopnia
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w zawodzie technik rolnik
Technikum w zawodzie technik rybactwa śródlądowego
Szkoła zawodowa o profilu kucharz

Kierunki:
archiwistyka, asystent osoby niepełnosprawnej, bezpieczeństwo i
higiena pracy, hotelarstwo, informatyka, kelner, obsługa turystyczna,
ochrona fizyczna osób i mienia, opiekunka środowiskowa, opiekunka
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1.

2.

3.

Zespół Szkół RCKU im. gen. D.
Chłapowskiego
Trzcianka 15a; 64-316 Kuślin
Zespół Szkół nr 2 im.
Stanisława Staszica
ul. E. Szczanieckiej 1; 64-300
Nowy Tomyśl
Zespół szkół zawodowych i
licealnych im. dra Kazimierza
Hołogi
os. Północ 37; 64-300 Nowy
Tomyśl

4.

Zespół Szkół nr 1 im. Stefana
Garczyńskiego
ul. 17 stycznia 27; 64-360
Zbąszyń

1.

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Hallera 12; 63-900 Rawicz

2.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Grota Roweckiego 9F; 63900 Rawicz

3.

Zespół Szkół Przyrodniczo –
Technicznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego
ul. Dworcowa 29; 63-940
Bojanowo

dziecięca, opiekun medyczny, organizacja reklamy, spedycja, technik
administracji
POWIAT NOWOTOMYSKI
Technikum:
technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hodowca koni
Technikum ekonomiczne
Technikum informatyczne
Technikum mechaniczne
Zasadnicza szkoła zawodowa - kształcenie w zawodzie ślusarz
Technikum logistyczne
Technikum organizacji reklamy
Technikum mechatroniczne
Technikum eksploatacji portów i terminali
Szkoła Branżowa I stopnia:
blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik, elektryk,
fotograf, fryzjer, kamieniarz, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik,
mechatronik, monter, murarz, operator obrabiarek, piekarz,
sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, złotnik
Technikum:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
ekonomista, technik hotelarz, sprzedawca, kucharz
POWIAT RAWICKI
Technikum:
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk,
technik mechanik, technik logistyk, technik handlowiec, technik
elektryk, technika ekonomista, technik budownictwa
Szkoła Branżowa I stopnia:
fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz
samochodowy, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk,
elektromechanik, złotnik-jubiler, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz,
krawiec, stolarz, tapicer, cieśla, mechanik
Szkoła policealna – technik rachunkowości
Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna:
cukiernik, kucharz, piekarz, fryzjer, mechanik, blacharz, lakiernik,
ślusarz, stolarz, rzeźnik-wędliniarz, operator obrabiarek skrawających,
sprzedawca, murarz-tynkarz
Technikum:
technik rolnik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
technik agrobiznesu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik
organizacji reklamy, technik weterynarii
Szkoła Branżowa I stopnia:
fryzjer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz
samochodowy, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
złotnik-jubiler, sprzedawca, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz,
krawiec, stolarz, tapicer, cieśla, mechanik pojazdów samochodowych,
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1.

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Kusocińskiego 1; 64-200
Wolsztyn

2.

Zespół Szkół Rolniczych i
Technicznych im. Hipolita
Cegielskiego
Powodowo; 64-200 Wolsztyn

3.

kelner, malarz, tynkarz, dekarz, lakiernik, mechanik i operator
pojazdów i maszyn rolniczych
POWIAT WOLSZTYŃSKI
Technikum:
technik technologii żywności, technik budownictwa, technik urządzeń
sanitarnych, technik mechatronik, technik handlowiec, technik
mechanik, technik logistyk, technik ekonomista, technik informatyk,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Szkoła Branżowa I stopnia:
cukiernik, kucharz, fryzjer, mechanik, sprzedawca, stolarz
Technikum:
technik geodeta, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
awionik
Szkoła Branżowa I stopnia:
kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Technikum ekonomiczne
Szkoła Branżowa I stopnia klasa wielozawodowa

Zespół Szkół w Przemęcie
ul. Powstańców Wlkp. 1; 64234 Przemęt
Źródło: Strony internetowe poszczególnych powiatów oraz szkół (dostęp 05.10.2018); Profile powiatów
województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Liczba uczniów I klas w poszczególnych typach szkół średnich
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęli
swoją naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej
w analizowanych powiatach subregionu leszczyńskiego.
Tabela 13. Liczba uczniów klas I wybranych szkół średnich w podziale na powiaty regionu
leszczyńskiego
LICZBA UCZNIÓW I KLAS LO, TECHNIKÓW ORAZ ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W PODZIALE NA
POWIATY
Zespół Szkół
Powiat
Liceum ogólnokształcące
Technikum
Zawodowych
gostyński
259
243
237
grodziski
99
189
204
kościański
294
139
237
leszczyński
13
55
m. Leszno
851
707
217
międzychodzki
65
133
81
nowotomyski
287
262
260
rawicki
227
151
245
wolsztyński
293
245
240
Źródło: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017 – tablice

Powyższe dane wskazują na stosunkowo wysokie zainteresowanie szkołami ukierunkowanymi
na kształcenie zawodowe. W każdym powiecie więcej osób kończy technika i ZSZ (obecnie
34

szkoły branżowe I stopnia) aniżeli licea ogólnokształcące. Znacząca część siły roboczej
subregionu będzie zatem ukierunkowana na pracę w konkretnej branży. Takie
zainteresowanie sprawia, że należy tworzyć klasy o profilach zawodowych zgodnych z planem
rozwoju gospodarczego danego powiatu/regionu.
W Lesznie funkcjonuje jedna uczelnia publiczna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Jana A. Komeńskiego prowadząca studia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe,
budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, filologia, informatyka, logistyka, mechanika
i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja oraz wychowanie
fizyczne. PWSZ jest m.in. członkiem klastra informatyczno-technologicznego IT Leszno.
Ponadto w mieście swoje siedziby posiadają następujące uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła
Humanistyki im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz Wyższa Szkoła Marketingu
i Zarządzania.
Porównanie dostępnej oferty edukacyjnej powiatów z inteligentnymi specjalizacjami woj.
wielkopolskiego4
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – w każdym z analizowanych powiatów
znajdują się szkoły z ofertą kształcenia, którą można powiązać z niniejszą inteligentną
specjalizacją np. technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych. Warto byłoby
jednak rozwinąć te kierunki o specjalizacje związane z ekologiczną, funkcjonalną żywnością.
Wnętrza przyszłości – popularnymi zawodami, przede wszystkim w szkołach branżowych
I stopnia, są cieśla, stolarz, ślusarz, które stanowią bazę wykonawców m.in. mebli. Brakuje
jednak kierunków związanych z samym projektowaniem, designem czy też technologią danych
surowców np. drewna, a także silniejszego nacisku na praktykę5.
Przemysł jutra – cały subregion leszczyński jest bogaty w kierunki kształcenia powiązane
z przemysłem jutra, są nimi przykładowo: technik mechanik, technik mechatronik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektronik, monter maszyn i urządzeń.
Wyspecjalizowane procesy logistyczne – w regionie znajduje się sporo techników, które
w swojej ofercie posiadają m.in. możliwość kształcenia w zawodzie technik logistyk.
W powiecie międzychodzkim i nowotomyskim zlokalizowane są technika logistyczne,
ukierunkowane stricte na tą branżę. Mając na uwadze niniejszą inteligentną specjalizację
należałoby prowadzić naukę logistyki w powiązaniu z informatyką, która daje możliwości
innowacyjnego rozwoju6.
Rozwój oparty na ICT – szkoły zlokalizowane w analizowanych powiatach posiadają w swojej
ofercie możliwość kształcenia w kierunku technik informatyk. Dodatkowo w Lesznie znajduje
4

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
Poznań 2014, s. 68
5
Brand Experience, Wnętrza przyszłości, stan branży meblarskiej w Wielkopolskie, Poznań 2016, s. 105
6
AGERON Polska, Logistyka, spedycja i gospodarka w magazynowa, Warszawa 2016, s. 28
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się Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki oraz Zespół Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych ze specjalizacją teleinformatyk. W powiecie nowotomyskim funkcjonuje
technikum informatyczne. Należy mieć również na uwadze to, że często w liceach
ogólnokształcących tworzone są klasy o profilach informatycznych.
Nowoczesne technologie medyczne – działania związane z kształceniem w kierunku niniejszej
inteligentnej specjalizacji są słabo rozwinięte w analizowanych powiatach. W całym regionie
powiązany z branżą medyczną jest jedynie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lesznie
(szkolenia zawodowe medyczne) oraz Policealna Szkoła Biznesu i Ochrony „DELTA”
w Międzychodzie (kierunek opiekun medyczny).

3.4. Rynek pracy
W całej Wielkopolsce odnotowuje się stosunkowo wysokie wskaźniki zatrudnienia oraz
wydajności pracy. W skali kraju jest to region z najniższym bezrobociem. Według oficjalnych
statystyk Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec
sierpnia 2018 wynosiła zaledwie 3,3%. Dla porównania województwo warmińsko-mazurskie,
charakteryzujące się najwyższą stopą bezrobocia, w tym samym okresie przyjęło wartość 9,9%.
Średnia stopa zatrudnienia dla całego kraju wynosi 5,8%. Z analizy tych danych jasno wynika,
iż Wielkopolska oraz jej subregiony charakteryzują się atrakcyjnym rynkiem pracy
w zestawieniu ogólnopolskim. Najniższą stopę bezrobocia w roku 2017 odnotowano
w Poznaniu (1,4%), na drugim miejscu znalazł się powiat wolsztyński (1,7%) należący do
subregionu leszczyńskiego7.
Pod względem poziomu zatrudnienia oraz różnorodności dostępnych ofert pracy poszczególne
subregiony, powiaty i gminy Wielkopolski różnią się. Przykładowo powiat gostyński
charakteryzuje stosunkowo wysoka liczba osób bezrobotnych w zestawieniu z wynikami
województwa wielkopolskiego. W 2017 r. odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 6,0%.
Jest to jednak wynik korzystniejszy względem roku poprzedniego (7,2%). Powiat grodziski
reprezentuje nieco niższy wskaźnik na poziomie 4,3%. Dwa wskazane powiaty oraz p. rawicki
(5,0%) i p. międzychodzki (4,7%) odnotowują najsłabsze wyniki w subregionie. Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych jest tam najwyższa. Przeciwnie prezentują się powiaty:
wolsztyński, nowotomyski oraz leszczyński ze stopą bezrobocia kolejno: 1,7%, 2,2%, 3,2% na
koniec 2017 r. Co należy podkreślić, największą poprawę poziomu bezrobocia, porównując
grudzień 2017 r. oraz czerwiec 2018 r., wykazał powiat rawicki (zmiana z 5,0% do 4,1%). Na
kolejnym miejscu znajduje się powiat gostyński, ze zmianą o 0,7 pp. (6,0% do 5,3%) 8.
Podsumowując, zagadnienia związane ze stopą bezrobocia w subregionie leszczyńskim nie
różnią się od siebie diametralnie. Dla całego obszaru ustalono stopę bezrobocia na poziomie
3,4% z danych pochodzących z czerwca 2018. W skali całego kraju jest to wynik bardzo
korzystny, świadczący o atrakcyjnym rynku pracy w omawianym regionie. Jak dokładnie

7
8

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, luty 2018.
Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2018 r., Warszawa 2018.
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kształtuje się sytuacja zaobserwować można w tabeli poniżej, gdzie zostały zawarte
szczegółowe wyniki.
Tabela 14. Stopa bezrobocia w powiatach subregionu leszczyńskiego
STOPA BEZROBOCIA
(REJSTR.) czerwiec 2018
p. gostyński
6,0%
5,3%
p. grodziski
4,3%
4,1%
p. kościański
3,5%
3,2%
p. leszczyński
3,2%
2,9%
p. międzychodzki
4,7%
4,9%
p. nowotomyski
2,2%
2,0%
p. rawicki
5,0%
4,1%
p. wolsztyński
1,7%
1,4%
M. Leszno
3,9%
3,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2018 r., Warszawa 2018.
POWIAT

STOPA BEZROBOCIA (REJSTR.) 2017

By w pełni przedstawić charakterystykę rynku pracy i zatrudnienia w subregionie konieczne
jest uwzględnienie także struktury bezrobocia w poszczególnych powiatach. Informacje
związane z liczbą zatrudnionych kobiet i mężczyzn, poziomu wykształcenia osób bezrobotnych
oraz ich wiekiem są niezwykle istotne. W subregionie leszczyńskim najwięcej bezrobotnych
odnotowuje się w grupie wiekowej 25-34 lat, natomiast najmniej zarejestrowanych
bezrobotnych ma 24 lata i mniej. Dane te pochodzą z pierwszego półrocza 2018. Jak wynika
ze statystyk prowadzonych dla czerwca 2018 pod względem wykształcenia, osoby posiadające
wykształcenie zasadnicze zawodowe należą do najliczniejszej grupy zarejestrowanych
bezrobotnych. Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem gimnazjalnym,
podstawowym i niepełnym podstawowym. Najmniejszy odsetek bezrobotnych posiada
wyższe wykształcenie. Trend ten utrzymywany jest we wszystkich powiatach subregionu z
wyjątkiem powiatu międzychodzkiego oraz Leszna, gdzie wśród bezrobotnych dominują osoby
o wykształceniu gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. W kwestii miejsca
zamieszkania bezrobotnych, wskazuje się, że w subregionie leszczyńskim blisko 52% osób
zamieszkuje tereny wiejskie. Oznacza to fakt, iż w tym regionie miasta oferują atrakcyjniejszy
rynek pracy niż wsie. Na terenie całej Polski trend jest raczej odwrotny, więcej bezrobotnych
zamieszkuje miasta. Niemniej w kwestii obniżania poziomu bezrobocia, tereny miejskie radzą
sobie lepiej niż wiejskie9.
W podregionie leszczyńskim, jak w wielu innych regionach Polski, wyższy wskaźnik bezrobocia
odnotowywany jest wśród kobiet. Z pewnością związane jest to z niższą aktywnością
zawodową wynikającą z konieczności prowadzenia domu i opieki nad dziećmi. Aktualnie, w
polskim społeczeństwie zadania te znacznie częściej podejmują kobiety w porównaniu z
mężczyznami. W całym subregionie kobiety stanowią ponad 61% wszystkich zarejestrowanych

9

Ibidem.
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bezrobotnych. Jest to aż 5 037 kobiet. Ogólnopolskie badania wskazują, iż kobiety, pomimo
wyższego wykształcenia w społeczeństwie, pozostają dłużej bez pracy. Porównując rok 2017
oraz 2016, odsetek bezrobotnych kobiet wzrósł10.
Ważnym miernikiem jest także wskaźnik bezrobotnych absolwentów w subregionie. Najmniej
korzystne wyniki odnotowuje powiat rawicki, gdzie jest to aż ok. 6,7% w ogólnej liczbie
zarejestrowanych. Na poziomie ok. 5,3% znajduje się powiat grodziski oraz gostyński.
Pozostałe jednostki osiągają wskaźnik na poziomie poniżej 4,0%. W praktyce oznacza to brak
rażącego problemu związanego z bezrobociem wśród absolwentów w subregionie11.
W nawiązaniu do bezrobocia długotrwałego z największym problemem mierzy się powiat
gostyński, liczba osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy w ogóle
zarejestrowanych jest na poziomie 25%. Pozostałe powiaty znajdują się poniżej średniej dla
województwa wielkopolskiego – 19,6%12. Takie wyniki pokazują znaczną poprawę
w porównaniu z poprzednimi latami. W 2014 r. w całym subregionie leszczyńskim ponad 37%
bezrobotnych stanowili długotrwale bezrobotni. Ich największy udział przypadał na Leszno –
aż 51%13.
Subregion leszczyński w porównaniu z danymi pochodzącymi z 2009 r. zmniejszył atrakcyjność
pod względem działalności usługowej, przemysłowej, zaawansowanych technologii. Tym
samym, aktualnie odnotowuje się mniejszą atrakcyjność pod względem zatrudnienia w tym
sektorze14.
Poniżej została zaprezentowana tabela, która wskazuje na dominujące pod względem
zatrudnienia branże i sektory w poszczególnych powiatach subregionu leszczyńskiego.
Tabela 15. Kluczowe branże w powiatach podregionu leszczyńskiego
POWIAT

p. gostyński

p. grodziski

KLUCZOWE BRANŻE
1. produkcja artykułów spożywczych
2. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i
naczep, z wyłączeniem motocykli
3. produkcja papieru i wyrobów w papieru
4. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z
wyłączeniem maszyn i urządzeń
5. specjalistyczne usługi budowlane
1. usługi budowlane związane ze wznoszeniem
budynków
2. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,
włączając działalność usługową

10

Ibidem.
Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2017, Wielkopolskie Regionalne
Obserwatorium Terytorialne, Poznań 2018.
12
Ibidem.
13
Mandat terytorialny dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Część strategiczna, Leszno 2016.
14
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Aktualizacja, Poznań 2016.
11
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p. kościański

p. leszczyński

p. międzychodzki

p. nowotomyski

p. rawicki

p. wolsztyński

3. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
4. produkcja artykułów spożywczych
5. transport lądowy i rurociągowy
1. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
2. specjalistyczne usługi budowlane
3. produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z
wyłączeniem maszyn i urządzeń
5. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,
włączając działalność usługową
1. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
2. usługi budowlane związane ze wznoszeniem
budynków
3. produkcja maszyn i urządzeń
4. produkcja artykułów spożywczych
5. produkcja mebli
1. usługi budowlane związane ze wznoszeniem
budynków
2. transport lądowy i rurociągowy
3. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
4. produkcja artykułów spożywczych
5. produkcja wyrobów mineralnych surowców
niemetalicznych
1. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
2. transport lądowy i rurociągowy
3. produkcja urządzeń elektrycznych
4. produkcja artykułów spożywczych
5. produkcja wyrobów z drewna, produkcja wyrobów
z korka, słomy, materiałów używanych do wyplatania
1. produkcja artykułów spożywczych
2. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
3. handel hurtowy, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
4. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,
włączając działalność usługową
5. produkcja maszyn i urządzeń
1. usługi budowlane związane ze wznoszeniem
budynków
2. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
3. produkcja mebli
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4. magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport
5. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,
włączając działalność usługową
1. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych
2. handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów
M. Leszno
samochodowych
3. produkcja maszyn i urządzeń
4. produkcja artykułów spożywczych
5. produkcja mebli
Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Analizując powyższą tabelę wyłonić można kilka sektorów, które zdecydowanie dominują
w subregionie leszczyńskim. Są to z pewnością: produkcja artykułów spożywczych, uprawy
rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, handel detaliczny,
z wyłączeniem pojazdów samochodowych, usługi budowlane związane ze wznoszeniem
budynków oraz produkcja maszyn i urządzeń. Wyróżnia się także branże specyficznie
wyłącznie dla jednego powiatu, jak np. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca
transport w powiecie wolsztyńskim, produkcja urządzeń elektrycznych w nowotomyskim,
produkcja wyrobów mineralnych surowców niemetalicznych w międzychodzkim, produkcja
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w kościańskim oraz produkcja papieru i wyrobów
w papieru w gostyńskim. Wskazane branże wykazują największą chłonność pod względem
zatrudniania pracowników.
W kwestii zwolnień pracowników będących efektem likwidacji przedsiębiorstw, w skali całego
subregionu zjawisko nie ocenia się jako znaczące. W I półroczu 2018 r. odnotowano łącznie
501 takich przypadków. W podziale na powiaty najwyższy wynik uzyskał p. grodziski, najniższy
p. wolsztyński. Kolejno było to 85 i 5 osób15.
Subregion leszczyński charakteryzuje się największym tempem przyrostu liczby pracujących
wśród podregionów Wielkopolski (22,5%). Dopiero na drugim miejscu znajduje się subregion
poznański (20,3%)16. Jako silną cechę podregionu, która ma znaczenie w kontekście rozwoju
subregionu wskazano właśnie kapitał ludzki oraz przedsiębiorczość17. We wszystkich
powiatach subregionu odsetek firm, które zatrudnia poniżej 10 osób oscyluje pomiędzy 9495%. Jest to dowodem na przedsiębiorczość mieszkańców oraz brak dużych podmiotów
gospodarczych nierzadko z zagranicznym kapitałem18.

15

Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2018 r op. cit.
M.K. Wyrwicka, Analiza Sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych,
Poznań 2010.
17
K. A. Olejniczak, Identyfikacja endogenicznych czynników zarządzania konkurencyjnością subregionu, Poznań
2017.
18
Broszury informacyjne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Poznań 2017.
16
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Takim trendom sprzyja powstawanie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz klastrów,
stowarzyszeń branżowych i inkubatorów przedsiębiorczości. W całym subregionie funkcjonuje
kilka struktur klastrowych, m.in. budowalnych i informatycznych. W regionie obecne są też
Instytucje Otoczenia Biznesu19.
W ogólnym ujęciu województwa wielkopolskiego deficyt wykwalifikowanych osób diagnozuje
się dla takich zawodów jak np.: fryzjerzy, graficy komputerowi, cieśle i stolarze budowlani,
kierowcy, analitycy, testerzy, operatorzy systemów informatycznych, elektromechanicy,
murarze i tynkarze, mechanicy, kucharze, magazynierzy, lekarze, spawacze, ślusarze itd. Do
grupy zawodów nadwyżkowych należą m.in.: filozofowie, historycy, politolodzy,
kulturoznawcy, ekonomiści, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
specjaliści technologii żywności i żywienia. W podziale na poszczególne powiaty regionu
zawody deficytowe powielają się. W kwestii branż z nadwyżką pracowników jest większe
rozróżnienie i tak w p. gostyńskim, oprócz tych ogólnych dla całej Wielkopolski, są to:
robotnicy obróbki skóry, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych; w p. grodziskim:
chemicy; p. kościańskim: nauczyciele przedszkolni, pracownicy administracyjni, sprzedawcy,
kasjerzy, specjaliści rolnictwa i leśnictwa; p. leszczyńskim: cukiernicy; p. międzychodzkim:
architekci krajobrazu, szefowie kuchni; p. nowotomyskim: fizjoterapeuci i masażyści,
ratownicy medyczni, nauczyciele nauczania początkowego; p. rawickim: technicy
budownictwa, technicy informatycy; p. wolsztyńskim: plastycy, dekoratorzy wnętrz
i konserwatorzy zabytków20.
W każdym z powiatów subregionu leszczyńskiego funkcjonują narzędzia do walki
z bezrobociem. Są to najczęściej szkolenia oraz staże, programy pomocowe, środki na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, ogólne podnoszenie kompetencji
zawodowych. Są też takie formy pomocy jak: poradnictwo zawodowe, finansowanie kosztów
egzaminów, dodatki aktywizacyjne, roboty publiczne, bony zatrudnieniowe, szkoleniowe,
bony na zasiedlenie, pożyczki na podjęcie własnej działalności. Inicjatywy te pochodzą
najczęściej od Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) i są dostosowywane do aktualnych trendów
na rynku pracy. Uwzględniane są sektory, w których w największym stopniu brakuje
podmiotów i pracowników.
Niezwykle istotnym elementem rynku pracy jest średni poziom wynagrodzeń pracowników.
W roku 2017 dla Polski ustalono przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
na poziomie 4 272 PLN. Natomiast II kwartał 2018 wskazał już na zwiększenie tej kwoty do
4 521 PLN21. W ujęciu całej Wielkopolski przeciętne wynagrodzenie brutto w 2016 r. wynosiło
średnio od 2600 do 4400 PLN, gdzie najlepsze wyniki odnotowano w Poznaniu. Oznacza to, że
w skali ogólnopolskiej, województwo wielkopolskie prezentuje atrakcyjne zarobki. Mediana
19

K. A. Olejniczak, Identyfikacja endogenicznych czynników zarządzania konkurencyjnością subregionu, op. cit.
Barometr zawodów 2018, https://barometrzawodow.pl/wielkopolskie/plakaty
21
Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS, wynagrodzenia.pl Sedlak&Sedlak,
https://wynagrodzenia.pl/gus.
20
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miesięcznych wynagrodzeń brutto dla największych miast w Wielkopolsce w 2017 roku
przedstawia się następująco: Poznań 4 524 PLN, Kalisz 3 598 PLN, Piła 3 590 PLN, Ostrów Wlkp.
3 500 PLN, Leszno 3 493 PLN, Konin 3 472 PLN oraz Gniezno 3 349 PLN22.
Powyższe dane dają obraz poziomu wynagrodzeń regionu. Subregion leszczyński znajduje się
w grupie 3 podregionów o najniższych pensjach. Naturalnie poziom wynagrodzeń w zależności
od powiatów różni się. Wynika to m.in. z obecności innych firm oraz specjalizacji branżowych.
Różni się także nieco kwota wskazana w tabeli dla Leszna w porównaniu z danymi z portalu
wynagrodzenia.pl, co wynikać może z nieco innej metody pomiaru wskaźnika.
Tabela 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (PLN) 2017
POWIAT

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
BRUTTO (PLN)
p. gostyński
3 760,40
p. grodziski
3 316,55
p. kościański
3 718,79
p. leszczyński
4 213,65
p. międzychodzki
3 623,06
p. nowotomyski
3 989,83
p. rawicki
3 442,45
p. wolsztyński
3 517,60
M. Leszno
3 745,94
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Urząd Statystyczny w Poznaniu,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica

Analizując poszczególne powiaty subregionu, najwyższe poziomy wynagrodzenia osiąga
powiat leszczyński i wynosi ono 4 213,65 PLN brutto, jest to znacznie wyższy poziom średnich
zarobków. Pozwala to wyróżnić ten obszar na tle sąsiadujących powiatów, żaden inny nie
przekroczył kwoty 4 000 PLN. Na drugim miejscu znajduje się powiat nowotomyski
(3 989,83 PLN), kolejny powiat gostyński (3 760, 40 PLN). Najsłabiej w regionie pod względem
poziomu wynagrodzenia prezentuje się powiat grodziski, gdzie średnie zarobki wynoszą
średnio 3 316,55 PLN. Nieco lepszy wskaźnik odnotowuje powiat rawicki – 3 442,45 PLN23.
Podsumowując analizę rynku pracy w subregionie leszczyńskim, w skali całego województwa
wielkopolskiego omawiany obszar osiąga poziom przeciętny. Stopa bezrobocia
w poszczególnych powiatach jest zróżnicowana, jednak średnia dla subregionu wynosi 3,4%,
co jest wynikiem korzystnym i oznacza atrakcyjny rynek pracy. Subregion leszczyński znajduje
się jednak w grupie 3 podregionów Wielkopolski o najniższych wynagrodzeniach. Jak
w każdym regionie, występują pewne deficyty w liczbie wykwalifikowanych osób. Wśród
zawodów z niewystarczającym zatrudnieniem, a istotnych z perspektywy RIS, wymienić można
stolarzy budowlanych, operatorów systemów informatycznych, elektromechaników, murarzy
22

Wynagrodzenia w województwie wielkopolskim w 2017 roku, wynagrodzenia.pl Sedlak&Sedlak,
https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-w-wojewodztwie-wielkopolskim-w-2017-roku
23
Bank Danych Lokalnych, Urząd Statystyczny w Poznaniu, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.
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i tynkarzy, mechaników, magazynierów, lekarzy oraz spawaczy i specjalistów technologii
żywności i żywienia. Branże zatrudniające największą liczbę pracowników to głównie:
produkcja artykułów spożywczych, uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,
włączając działalność usługową, handel detaliczny oraz usługi budowlane związane ze
wznoszeniem budynków i produkcja maszyn i urządzeń. Jako silną cechę subregionu, która ma
znaczenie w kontekście rozwoju subregionu wskazano kapitał ludzki oraz przedsiębiorczość.

3.5. Otoczenie biznesu
Instytucje Otoczenia Biznesu to podmioty wypełniające lukę między mechanizmami
rynkowymi a działami administracji publicznej. Ich zamiarem nie jest zysk, a ewentualnie
uzyskany przychód przeznaczany jest na dane statusowe danego przedsiębiorstwa. W ramach
definicji instytucji otoczenia biznesu (IOB) zidentyfikować można różne podmioty, m.in.
instytucje wsparcia przedsiębiorczości, ośrodki innowacji i instytucje finansowe.
Od początku transformacji systemowej, liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
w Polsce ulega cały czas okresowym zmianom, wynikającym z zapotrzebowania na ich usługi
oraz z uwarunkowań, jakie tworzą. Pod koniec 2017 r. w Polsce funkcjonowały 442 podmioty
aktywnie działające na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości, repezentujące różne
formy prawne i środowiska. Jak wynika z badań prowadzonych w 2017 r. przez Stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, w Wielkopolsce w roku
2017 funkcjonowało łącznie 52 podmiotów zarejestrowanych jako Instytucje Otoczenia
Biznesu.
W subregionie leszczyńskim funkcjonują następujące organizacje zaliczane do IOB:
Tabela 17. Instytucje Otoczenia Biznesu
Lp.
1.

Nazwa IOB
Leszczyńskie Centrum
Biznesu Sp. z o.o.

Rodzaj IOB
Inkubator
przedsiębiorczości

Zakres działalności




2.

Centrum Biznesu Rawicz

Inkubator
przedsiębiorczości








3.

Stowarzyszenie
Wspierania
Przedsiębiorczości
Powiatu Gostyńskiego

Ośrodek szkoleniowo doradczy






Wynajem powierzchni biurowych
Organizacja szkoleń, biznesowych i
konferencyjnych
Inkubacja dla młodych firm
Wynajem powierzchni biurowych
Organizacja szkoleń, biznesowych i
konferencyjnych
Obsługa sekretariatu
Wirtualne biuro
Preinkubacja dla osób chcących
rozpocząć działalność gospodarczą
Inkubacja dla młodych firm
Usługi szkoleniowe
Usługi doradcze
Punkt obsługi pożyczkowej
Doradztwo z zakresu pozyskiwania
funduszy UE
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4.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości

Ośrodek szkoleniowo doradczy











Usługi informacyjne
Usługi szkoleniowe
Usługi doradztwa finansowego
Punkt Informacyjny Funduszu
Pożyczkowego
Doradztwo z zakresu pozyskiwania
funduszy UE

5.

Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa

Ośrodek szkoleniowo doradczy

6.

Nowotomyska Izba
Gospodarcza

Ośrodek szkoleniowo doradczy



Usługi szkoleniowe
Usługi doradcze
Punkt obsługi pożyczkowej
Doradztwo z zakresu pozyskiwania
funduszy UE
Wynajem powierzchni szkoleniowych

7.

Wielkopolska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o.

Ośrodek szkoleniowo doradczy






Udzielanie pożyczek
Dotacje
Usługi informacyjne
Usługi doradcze

8.

Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych

fundusze poręczeń
kredytowych





zabezpieczenia spłaty kredytów,
zabezpieczenia spłaty pożyczek
zabezpieczenia spłaty transakcji
leasingowych







Usługi szkoleniowe
Usługi doradcze
Punkt obsługi pożyczkowej
Doradztwo z zakresu pozyskiwania
funduszy UE
Wynajem powierzchni szkoleniowych

Źródło: opracowanie własne

Struktura instytucji otoczenia biznesu w subregionie leszczyńskim jest zróżnicowana. Obok
instytucji wsparcia przedsiębiorczości, ważną rolę odgrywają również ośrodki szkoleniowodoradcze, które dominują na badanym obszarze. Podmioty zlokalizowane są w różnych
powiatach i występuje swego rodzaju podział terytorialny w ich funkcjonowaniu, dzięki temu
nie obserwuje się nagromadzenia instytucji pomocy w jednym miejscu – jak to ma miejsce
w Poznaniu.
Na obszarze subregionu leszczyńskiego działa zaledwie jedna instytucja naukowo-badawcza –
Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice zlokalizowany w Pawłowicach
(powiat leszczyński). Instytut prowadzi działalność naukową w zakresie zootechniki. Instytut
realizuje projektu badawcze w ramach działalności statutowej oraz na zlecenie innych
jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jednostka regularnie organizuje konferencje i
szkolenia z zakresu hodowli i żywienia zwierząt oraz uprawy roślin. W strukturach instytutu
funkcjonuje Centralny Ośrodek Hybrydyzacji prowadzący prace w zakresie hodowli i
krzyżowania ras trzody chlewnej, bydła oraz owiec. Jednostka dysponuje również własną
mieszalnią pasz oraz 1860 ha użytków rolnych. Zdecydowana większość jednostek naukowo-
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badawczych funkcjonujących na terenie Wielkopolski ma swoją siedzibę w Poznaniu.
Potwierdza to tezę o znaczącym zróżnicowaniu wewnątrzregionalnym pod względem
potencjału sektora nauki.
Odnotowywana współpraca na linii biznes-nauka na poziomie subregionu leszczyńskiego
występuje najczęściej w ramach klastrów lub we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu.
Na terenie subregionu funkcjonują 4 klastry związane z przemysłem spożywczym, poligrafią i
wydawnictwem, budownictwem i architekturą oraz informatyką. Aktywnym członkiem tych
dwóch ostatnich jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie oferująca możliwość
podjęcia studiów dualnych na kierunku budownictwa. Profil kształcenia uczelni – obejmujący
m.in. budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, mechanikę i budowę maszyn oraz
mechatronikę – odpowiada zgłaszanemu przez miejscowe przedsiębiorstwa zapotrzebowaniu
na pracowników inżynieryjnych. Niemniej jednak braku udokumentowanych przykładów
współpracy leszczyńskiej PWSZ z przedsiębiorstwami na polu realizacji projektów o
charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym.
Leszczyńskie Centrum Biznesu (instytucja otoczenia biznesu utworzona przez Miasto Leszno)
świadczy wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz pomaga lokalnym
przedsiębiorstwom nawiązywać współprace z jednostkami naukowymi spoza subregionu.
Mając na uwadze skromny zasób infrastruktury naukowo-badawczej, poziom współpracy na
linii biznes-nauka w obrębie subregionu należy ocenić jako niski. Lokalnym przedsiębiorstwom
pozostaje współpraca z jednostkami naukowymi zlokalizowanymi poza granicami subregionu
– np.: ośrodkami akademickimi w Poznaniu oraz Wrocławiu.
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4. Branże dominujące
W celu wyodrębnienia branż dominujących w subregionie leszczyńskim zastosowano proces
analizy poszczególnych wskaźników, który składał się z następujących etapów:
1. Analiza liczby i struktury następujących danych wg klasyfikacji PKD:
a. liczba podmiotów gospodarczych,
b. wartość dodana brutto,
c. zatrudnienie.
2. Wyliczenie następujących wskaźników na podstawie analizy pozyskanych danych:
a. wskaźnik lokalizacji Florence’a,
b. analiza przesunięć udziałów,
c. Identyfikacja specjalizacji subregionalnych przy wykorzystaniu indeksu
specjalizacji względnej Krugmana.
Pozyskane informacje wraz z analizą największych przedsiębiorstw w powiatach subregionu
leszczyńskiego, obszarów i aktywności inicjatyw klastrowych, grup gospodarczych oraz IOB
pozwoliły na wskazanie branż dominujących w subregionie, a zarazem stwierdzono, że:
‒ subregion leszczyński charakteryzuje się zbliżoną specyfiką działalności gospodarczej
do całego województwa wielkopolskiego,
‒ najważniejszą gałęzią gospodarki jest rolnictwo,
‒ w subregionie występuje względnie ograniczona innowacyjna działalność usługowa,
‒ wśród branż o największym znaczeniu wyróżnia się branżę rolniczą, spożywczą,
meblarską i wyposażenia wnętrz, branże produkcyjne urządzeń, komponentów,
podzespołów wykorzystywanych w sektorze przetwórstwa przemysłowego, branże
produkcyjne materiałów i produktów wykorzystywanych w budownictwie, branże
produkcyjne wyposażenia dla sektora transportu, branżę budowlaną oraz
poligraficzną.
Podmioty gospodarcze według sekcji PKD
Liczba podmiotów gospodarczych w subregionie leszczyńskim charakteryzuje się tendencją
wzrostową średnio na poziomie 1,3% rocznie od roku 2012. Poziom przedsiębiorczości
mierzony wskaźnikiem udziału podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym charakteryzuje się również względnie wysokim, wzrastającym poziomem.
Zaznacza się jednocześnie, że wskaźnik ten znajduje się na niższym poziomie niż średnia dla
Wielkopolski. Potwierdzają to dane zaprezentowane na poniższym wykresie.
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Analizując sekcje kodów PKD na poziomie subregionu w roku 2017 zauważalne jest względne
podobieństwo do struktury działalności gospodarczej w całym województwie. Największa
część podmiotów prowadzi swoją podstawową działalność w ramach sekcji G Handel hurtowy
i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle. Średnia na
poziomie subregionu w wysokości 23,99% wykazuje wahania od – 1,09 p.p. do + 1,44 p.p.
w poszczególnych powiatach. Drugą co do udziału największą grupą są podmioty z sekcji F
Budownictwo. Ich udział na poziomie 15,74% w roku 2017 był wyższy od średniej
województwa o blisko 3 punkty procentowe. Trzecią, najliczniejszą grupą są podmioty
prowadzące główną działalność w sekcji C Przetwórstwo przemysłowe. Ich udział w ogólnej
strukturze kształtował się na poziomie 10,12%, co stanowi udział wyższy niż średnia dla
województwa wielkopolskiego (9,52%). Szczególnie wysokim znaczeniem przetwórstwa
przemysłowego charakteryzują się powiat gostyński oraz nowotomyski. Łącznie podmioty
działające w trzech wymienionych sekcjach w roku 2017 stanowiły blisko połowę wszystkich
podmiotów gospodarczych. Widoczną tendencją wyróżniającą subregion leszczyński od całego
województwa wielkopolskiego jest zdecydowanie wyższy udział podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą w ramach sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (2,73%
na poziomie województwa i 6,6% w subregionie leszczyńskim). Najwyższym udziałem
charakteryzuje się powiat wolsztyński, w którym aż 16,57% wszystkich podmiotów
gospodarczych stanowią te prowadzące działalność w sekcji A PKD.
Dane przedstawiające strukturę działalności gospodarczej w subregionie przedstawiono
w poniższej tabeli.
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Tabela 18. Struktura działalności gospodarczych według sekcji PKD w powiatach subregionu leszczyńskiego w roku 2017
woj.
subregion
Powiat
wielkopolskie leszczyński gostyński
ogółem
Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja B Górnictwo i wydobywanie
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacji
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja F Budownictwo
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja H Transport i gospodarka
magazynowa
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja I Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja J Informacja i komunikacja
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja K Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa

Powiat
grodziski

Powiat
Powiat
kościański leszczyński

Miasto
Leszno

Powiat
Powiat
międzychodzki nowotomyski

Powiat
rawicki

Powiat
wolsztyński

417 752

59 441

7 389

5 042

7 975

6 016

9 023

3 555

8 326

5 416

6 699

11387

4102

456

255

824

581

161

164

240

311

1110

2,73%
466
0,11%
39772
9,52%

6,90%
88
0,15%
6014
10,12%

6,17%
7
0,09%
930
12,59%

5,06%
5
0,10%
530
10,51%

10,33%
9
0,11%
750
9,40%

9,66%
19
0,32%
653
10,85%

1,78%
15
0,17%
726
8,05%

4,61%
2
0,06%
304
8,55%

2,88%
13
0,16%
1003
12,05%

5,74%
10
0,18%
517
9,55%

16,57%
8
0,12%
601
8,97%

847

67

5

5

5

3

10

8

18

11

2

0,20%

0,11%

0,07%

0,10%

0,06%

0,05%

0,11%

0,23%

0,22%

0,20%

0,03%

1 457

253

30

40

33

22

25

19

45

21

18

0,35%
54 111
12,95%

0,43%
9358
15,74%

0,41%
1421
19,23%

0,79%
916
18,17%

0,41%
1161
14,56%

0,37%
1081
17,97%

0,28%
1060
11,75%

0,53%
484
13,61%

0,54%
1362
16,36%

0,39%
860
15,88%

0,27%
1013
15,12%

102 897

14257

1692

1249

1830

1441

2249

904

2057

1299

1536

24,63%

23,99%

22,90%

24,77%

22,95%

23,95%

24,93%

25,43%

24,71%

23,98%

22,93%

24 623

3434

356

401

481

350

425

246

587

224

364

5,89%

5,78%

4,82%

7,95%

6,03%

5,82%

4,71%

6,92%

7,05%

4,14%

5,43%

9 928

1405

124

133

154

149

213

112

232

132

156

2,38%
13 726
3,29%

2,36%
939
1,58%

1,68%
90
1,22%

2,64%
68
1,35%

1,93%
115
1,44%

2,48%
86
1,43%

2,36%
249
2,76%

3,15%
40
1,13%

2,79%
115
1,38%

2,44%
80
1,48%

2,33%
96
1,43%

11 463

1235

149

79

125

106

323

66

163

128

96
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udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja L Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja M Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja N Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja O Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja P Edukacja
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja R Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja S Pozostała działalność usługowa
Sekcja T Gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników (…)
udział podmiotów sekcji A w ogóle
Sekcja U Organizacje i zespoły
eksterytorialne
udział podmiotów sekcji A w ogóle

2,74%

2,08%

2,02%

1,57%

1,57%

1,76%

3,58%

1,86%

1,96%

2,36%

1,43%

18 218

2475

177

166

409

129

464

292

420

260

158

4,36%

4,16%

2,40%

3,29%

5,13%

2,14%

5,14%

8,21%

5,04%

4,80%

2,36%

41 989

4102

462

280

554

369

1019

168

472

386

392

10,05%

6,90%

6,25%

5,55%

6,95%

6,13%

11,29%

4,73%

5,67%

7,13%

5,85%

13 175

1468

143

130

194

138

235

94

209

187

138

3,15%

2,47%

1,94%

2,58%

2,43%

2,29%

2,60%

2,64%

2,51%

3,45%

2,06%

2 740

618

113

66

81

75

24

56

66

79

58

0,66%
14 523
3,48%

1,04%
1869
3,14%

1,53%
232
3,14%

1,31%
145
2,88%

1,02%
201
2,52%

1,25%
153
2,54%

0,27%
375
4,16%

1,58%
119
3,35%

0,79%
247
2,97%

1,46%
184
3,40%

0,87%
213
3,18%

22 844

2753

348

192

420

187

626

139

333

265

243

5,47%

4,63%

4,71%

3,81%

5,27%

3,11%

6,94%

3,91%

4,00%

4,89%

3,63%

7 023

1176

138

73

146

136

218

61

169

104

131

1,68%

1,98%

1,87%

1,45%

1,83%

2,26%

2,42%

1,72%

2,03%

1,92%

1,96%

26 554

3827

516

309

483

338

605

277

575

358

366

6,36%

6,44%

6,98%

6,13%

6,06%

5,62%

6,71%

7,79%

6,91%

6,61%

5,46%

9

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0,0022%

0,0017%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0111%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Celem zweryfikowania zbieżności struktury funkcjonujących podmiotów gospodarczych
w subregionie leszczyńskim i województwie wielkopolskim obliczono indeks Krugmana. Został
on wyznaczony jako suma różnic bezwzględnych między udziałami podmiotów poszczególnej
sekcji PKD subregionu leszczyńskiego w wartości ogółem podmiotów gospodarczych na
obszarze a udziałami podmiotów poszczególnych sekcji na poziomie województwa.
W przypadku analizowanego zakresu danych liczbowych wartość wskaźnika przyjmuje
wartości graniczne od 0 do 1,9 (im wyższa wartość tym większe zróżnicowanie struktury
działalności w subregionie względem województwa).
Wynik na poziomie 0,1688 wskazuje na wysokie podobieństwo struktury działalności
gospodarczej w subregionie leszczyńskim oraz województwie wielkopolskim. Mimo
niewielkich różnic dotyczących w szczególności wyższego znaczenia działalności rolniczej
i budowlanej w subregionie leszczyńskim oraz niższego udziału działalności w ramach sekcji M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna i sekcji J Informacja i komunikacja,
zauważalne są tendencje zbliżone do tych zaobserwowanych na poziomie całego
województwa.
Uzupełnieniem analizy struktury obecnej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie
subregionu leszczyńskiego było zweryfikowanie współczynnika lokalizacji Florence’a. Opisuje
on rozmieszczenie zjawisk rynkowych w przestrzeni. W przedmiotowym przypadku analizie
poddano rozmieszczenie prowadzonych działalności gospodarczych w poszczególnych
powiatach względem liczby ich mieszkańców. Co do zasady wskaźnik przyjmuje wartości
w przedziale od 0 do 1. W przypadku wysokiego podobieństwa w rozmieszczeniu obu zjawisk
wskaźnik przyjmuje wartości bliskie zeru. Obliczone wartości oznaczają:
 F < 0,25 – badane zjawisko charakteryzuje wysoki stopień rozmieszczenia, czyli mała
koncentracja (zjawisko jest niezlokalizowane),
 0,25 ≤ F ≤ 0,49 - badane zjawisko charakteryzuje średni stopień rozmieszczenia, czyli
średnia koncentracja terytorialna (zjawisko jest w małym stopniu zlokalizowane),
 F > 0,49 – badane zjawisko charakteryzuje niski stopień rozmieszczenia, czyli duża
koncentracja przestrzenna (zjawisko jest wysoce zlokalizowane).
Współczynnik lokalizacji Florence’a w subregionie leszczyńskim w latach 2013 – 2017
kształtował się na średnim poziomie 0,05, co oznacza wysoki poziom rozmieszczenia (małą
koncentrację) prowadzonych działalności gospodarczych w poszczególnych powiatach
subregionu. Zauważalny jest wysoki poziom podobieństwa w rozmieszczeniu mieszkańców
i działalności gospodarczych. Współczynnik korelacji pomiędzy liczbą prowadzonych
działalności gospodarczych a liczbą ludności w subregionie leszczyńskim znajduje się na
względnie wysokim poziomie (średnio 0,83).
Współczynnik lokalizacji Florence’a w ostatnich 5 latach wraz z dynamika zmian został
przedstawiony na poniższym wykresie.
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Wartość dodana brutto
Celem kontynuacji procesu identyfikacji branż dominujących w subregionie leszczyńskim
dokonano analizy wartości dodanej brutto. Dane w przedmiotowym zakresie publikowane
przez GUS dostępne są na poziomie subregionów bez podziału na powiaty. Wartość dodana
brutto, tj. suma wartości dodanej brutto wszystkich sektorów instytucjonalnych, została
przedstawiona w podziale na grupy sekcji PKD. Co do zasady mierzy ona wartość nowo
wytworzoną w wyniku działalności produkcyjnej jednostek instytucjonalnych stanowiąc
różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim. Szczegółowe dane dotyczące
subregionu leszczyńskiego zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
Tabela 19. Wartość dodana brutto subregionu leszczyńskiego
Wyszczególnienie (w mln zł)
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo (sekcja A)
Przemysł i budownictwo (sekcje B, C, D,
E, F)
w tym Przemysł (sekcje B, C, D, E)
w tym Przetwórstwo przemysłowe
(sekcja C)
w tym Budownictwo (sekcja F)
Handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja; działalność
finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa
rynku nieruchomości; pozostałe usługi
(sekcje G - T)
w tym Handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

822

937

1013

1 120

1 184

1 251

1 200

1 066

5 103

5 787

6 117

6 805

7 129

7 453

7 874

8 481

3 856

4 410

4 592

5 029

5 426

5 780

6 195

6 733

3 603

4 132

4 268

4 650

4 993

5 328

5 719

6 237

1 246

1 377

1 525

1 776

1 704

1 672

1 679

1 748

7 762

8 287

8 491

9 072

9 780

10 119

10 528

11 122

3 721

4 057

4 109

4 416

4 967

5 160

5 371

5 780
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informacja i komunikacja (sekcje G, H,
I, J)
w tym Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości (sekcje K, L)
w tym Pozostałe usługi (sekcje M, N,
O, P, Q, R, S, T)

1 153

1 099

1 173

1 257

1 213

1 230

1 292

1 293

2 888

3 132

3 209

3 400

3 600

3 729

3 865

4 050

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Poniżej przedstawiono średni udział procentowy podstawowych grup sekcji PKD w latach 2008
- 2015:
 Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – średnio 6,22% całej
wytworzonej wartości dodanej brutto,
 Sekcje B, C, D, E Przemysł – średnio 30,18% całej wytworzonej wartości dodanej brutto,
z czego aż za 27,97% odpowiada wyłącznie przetwórstwo przemysłowe w ramach
sekcji C PKD,
 Sekcja F Budownictwo – średnio 9,23% całej wytworzonej wartości dodanej brutto,
 Sekcje G, H, I, J Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja – średnio
27,09% wytworzonej wartości dodanej brutto,
 Sekcje K, l Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości –
średnio 7,09% całej wytworzonej wartości dodanej brutto,
 Sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T Pozostałe usługi – średnio 20,19% całej wytworzonej
wartości dodanej brutto.
Z uwagi na brak możliwości zweryfikowania danych dotyczących wartości dodanej brutto na
poziomie powiatów wchodzących w skład subregionu leszczyńskiego nie było możliwe
dokonanie kalkulacji wskaźnika lokalizacji Florence’a. Analizie poddano jednak spójność
struktury zjawiska z danymi dla województwa wielkopolskiego w ramach indeksu Krugmanna.
Zestawienie danych na poziomie obu jednostek wskazuje na względne podobieństwo struktur
grup sekcji PKD generujących wartość dodaną brutto. W przypadku subregionu leszczyńskiego
zauważalne jest jednak wyższy udział rolnictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. Znajduje
to swoje odzwierciedlenie w większej liczbie podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność w tym zakresie w porównaniu do średniej na poziomie całego województwa.
Kalkulacja indeksu Krugmanna w roku 2015, roku, dla którego dostępne są najnowsze dane,
wykazała jego wartość na poziomie 0,1. Zbliżone wyniki zostały również otrzymane w latach
wcześniejszych (2008 – 2014). Potwierdza to względne podobieństwo charakterystyki
wartości dodanej brutto na poziomie województwa i subregionu, co może stanowić podstawę
podobieństwa inteligentnych specjalizacji na obu obszarach.
Struktura zatrudnienia
Kolejnym etapem analizy branż dominujących w subregionie leszczyńskim była weryfikacja
struktury zatrudnienia na poziomie subregionu i poszczególnych powiatów. W tym celu
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wykorzystano dane GUS na poziomie grup sekcji PKD (najniższy, ogólnodostępny podział). Na
poniższym wykresie zaprezentowano strukturę zatrudnienia na poziomie całego subregionu
w roku 2016, roku, dla którego dostępne są najbardziej aktualne dane statystyczne.
Wykres 7. Struktura zatrudnienia w subregionie leszczyńskim w 2016 roku
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

19,11%

Przemysł i budownictwo

26,24%

2,56%
Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i
gastronomia; informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości
Pozostałe usługi

16,72%
35,37%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Największe zatrudnienie w subregionie leszczyńskim dotyczy przemysłu i budownictwa, czyli
działalności gospodarczych prowadzonych w ramach sekcji PKD B, C, D, E i F. Tendencja ta jest
zgodna z średnią na poziomie całego województwa. Zauważalny jest jednak zdecydowanie
większy udział zatrudnienia w sektorze rolnictwa, tj. działalnościach gospodarczych
prowadzonych w ramach sekcji PKD A. W przypadku subregionu leszczyńskiego jest to aż
26,24% wszystkich zatrudnionych w roku 2016 w porównaniu do 14,31% na poziomie całego
województwa. Przekłada się to na zdecydowanie niższy udział zatrudnionych w sekcjach G, H,
I i J na poziomie 16,72% subregionu w stosunku do 26,09% odnotowanych w województwie.
Szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 20. Struktura zatrudnienie w subregionie leszczyńskim i poszczególnych powiatach w roku 2016
Wyszczególnienie
ogółem
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
Udział zatrudnienia w ogóle
Przemysł i budownictwo

woj.
Subregion
wielkopolskie leszczyński

Powiat
gostyński

Powiat
grodziski

Powiat
kościański

Powiat
leszczyński

Miasto
Leszno

Powiat
Powiat
międzychodzki nowotomyski

Powiat
rawicki

Powiat
wolsztyński

1 500 101

175 415

23 993

17 627

20 888

16 697

23 145

8 249

23 733

19 270

21 813

214 612

46 032

7 618

6 245

6 054

6 159

457

2 093

4 199

6 843

6 364

14,31%

26,24%

31,75%

35,43%

28,98%

36,89%

1,97%

25,37%

17,69%

35,51%

29,18%

465 701

62 050

9 220

6 138

5 902

6 282

8 684

2 406

11 342

5 357

6 719

Udział zatrudnienia w ogóle

31,04%

35,37%

38,43%

34,82%

28,26%

37,62%

37,52%

29,17%

47,79%

27,80%

30,80%

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja

391 331

29 327

2 669

2 343

4 032

2 120

5 782

1 620

3 139

2 656

4 966

Udział zatrudnienia w ogóle

26,09%

16,72%

11,12%

13,29%

19,30%

12,70%

24,98%

19,64%

13,23%

13,78%

22,77%

45 747

4 489

499

334

754

155

973

115

350

963

346

3,05%

2,56%

2,08%

1,89%

3,61%

0,93%

4,20%

1,39%

1,47%

5,00%

1,59%

Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa; obsługa rynku
nieruchomości
Udział zatrudnienia w ogóle
Pozostałe usługi
Udział zatrudnienia w ogóle

382 710

33 517

3 987

2 567

4 146

1 981

7 249

2 015

4 703

3 451

3 418

25,51%

19,11%

16,62%

14,56%

19,85%

11,86%

31,32%

24,43%

19,82%

17,91%

15,67%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pogłębieniem analizy było dokonanie kalkulacji indeksu Krugmanna. Podobnie jak w przypadku liczby i struktury prowadzonych działalności
gospodarczych oraz wartości dodanej brutto jako obszar referencyjny przyjęto województwo wielkopolskie. Wyniki w ostatnich 5 latach, za które
dostępne są dane liczbowe, kształtowały się na poziomie 0,32 – 0,33 (0,33 w roku 2016). Oznacza to jedynie umiarkowanie zbliżoną strukturę
zatrudnienia w dwóch analizowanych jednostkach. Wpływają na to przede wszystkim różnice dotyczące udziału zatrudnienia w rolnictwie oraz
handlu, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii oraz informacji i komunikacji. Różnice w tym zakresie wskazują,
że branża rolnicza jest w większym stopniu odpowiada za tworzenie miejsc prac w subregionie leszczyńskim niż średnio w całym województwie.
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Kolejnym etapem analizy struktury zatrudnienia w subregionie leszczyńskim było
zweryfikowanie współczynnika lokalizacji Florence’a. Analizie poddano rozmieszczenie
zatrudnienia w poszczególnych powiatach względem liczby ich mieszkańców. Współczynnik
lokalizacji Florence’a w subregionie leszczyńskim w latach 2013 – 2016 kształtował się na
średnim poziomie 0,048, co oznacza wysoki poziom rozmieszczenia (małą koncentrację)
zatrudnienia w poszczególnych powiatach subregionu. Zauważalny jest wysoki poziom
podobieństwa w rozmieszczeniu mieszkańców i zatrudnienia. Współczynnik korelacji
pomiędzy obiema kategoriami znajduje się na bardzo wysokim poziomie średnio 0,99.
Współczynnik lokalizacji Florence’a w ostatnich 5 latach wraz z dynamiką zmian został
przedstawiony na poniższym wykresie.

4,00%

0,05

3,00%

Wartość współczynnika
Florence'a

0,05

2,00%

0,05

1,00%

0,05

0,00%

0,05

-1,00%
-2,00%

0,05

-3,00%

0,05

-4,00%

0,05
2013
2014
Współczynnik lokalizacji Florence'a

Lata

Dynamika zmian współczynnika
Florence'a

Wykres 8. Współczynnik lokalizacji Florence'a w zakresie zatrudnienia i dynamika jego zmian

-5,00%
2015
2016
Dynamika zmian współczynnika Florence'a

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza przesunięć udziałów w ciągu ostatnich 10 lat wg najniższego poziomu klasyfikacji PKD
2007 (wskazanie, które branże w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju
gospodarczego poszczególnych subregionów) dla danych dotyczących liczby podmiotów
gospodarczych, zatrudnienia (liczby pracujących), wartości dodanej brutto.
Grupy producenckie, inicjatywy klastrowe oraz instytucje otoczenia biznesu
Miarą rozwoju poszczególnych gałęzi rynku jest również funkcjonowanie i aktywność
podmiotów wspierających ich działanie, w szczególności grup producenckich, klastrów oraz
instytucji otoczenia biznesu. Co do zasady, im silniejszy rozwój danej branży, tym na rynku
działa więcej podmiotów tego typu. W subregionie leszczyńskim funkcjonują liczne grupy
producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw. Jednostki te charakterystyczne są
wyłącznie dla rynku rolnego zgodnie z Ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Na dzień 11.10.2018 roku w subregionie leszczyńskim działało 90 grup producentów rolnych
przy ponad 300 w całym województwie, z czego najwięcej w powiecie kościańskim, gostyńskim
i leszczyńskim. Struktura grup producenckich została przedstawiona poniżej:
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 produkcja mięsa wieprzowego – 49 grup,
 produkcja mięsa wołowego – 12 grup,
 produkcja mięsa drobiowego (kurczaki, indyki) – 7 grup,
 produkcja mleka – 10 grup,
 produkcja ziaren zbóż i nasion oleistych – 11 grup,
 produkcja jaj – 1 grupa.
Poza producentami rolnymi na terenie subregionu zarejestrowano również działalność
10 grup producentów owoców i warzyw: w szczególności 4 grupy producentów warzyw,
3 grupy producentów owoców i warzyw oraz 3 grupy producentów grzybów.
Wysoka liczba działających grup producentów potwierdza duże znaczenie rolnictwa dla
subregionu leszczyńskiego. Przekłada się to również na znaczący udział sektora przetwórstwa
spożywczego w ogólnej liczbie prowadzonych działalności gospodarczych.
Na rozwój przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego wpływa działalność klastrów
zrzeszających przedstawicieli danych branż. Kluczowe podmioty tego typu zostały
zaprezentowane w poniższej tabeli.
Tabela 21. Klastry subregionu leszczyńskiego
Nazwa klastra

Strona internetowa

Klaster "Leszczyńskie smaki"

www.leszczynskiesmaki.pl

Klaster PoligraficznoReklamowy w Lesznie

www.poligrafia.leszno.eu

Leszczyński Klaster Budowlany

http://doradztwolkb.leszno.pl/

Klaster IT Leszno (Klaster
http://itleszno.pl/
informatyczno-technologiczny)

Branża
przemysł
spożywczy
poligrafia i
wydawnictwa
budownictwo i
architektura
informatyka

Liczba
członków
klastra

Miejscowość

Rok
powstania

27

Leszno

2012

20

Leszno

2007

13

Leszno

2010

18

Leszno

2014

Źródło: opracowanie własne

Wskazane wyżej klastry w sposób aktywny działają na rynku, integrując łącznie blisko 80
podmiotów. Wpływają one korzystnie na rozwój branży spożywczej, budowlanej,
poligraficznej, reklamowej oraz informatycznej.
Wsparciem podmiotów gospodarczych subregionu leszczyńskiego są również instytucje
otoczenia biznesu. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w podrozdziale 3.5 opracowania,
na terenie subregionu funkcjonują instytucje otoczenia biznesu. Ich oferta jest dosyć szeroka
i odnosi się do potrzeb przedsiębiorstw. Ważną rolę odgrywają ośrodki szkoleniowo-doradcze,
których jest najwięcej. Na obszarze subregionu funkcjonują dwa inkubatory przedsiębiorczości
oferujące najbardziej kompleksowe wsparcie.
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Wiodące przedsiębiorstwa subregionu
Celem zidentyfikowania kluczowych branż subregionu leszczyńskiego wyróżniono kluczowe
przedsiębiorstwa charakteryzujące się najwyższym zatrudnieniem oraz przychodami i wysoką
jakością swoich produktów/usług. Zostały one przedstawione poniżej w podziale na powiaty
wchodzące w skład subregionu leszczyńskiego. Oznaczono podmioty, które znalazły się w
ogólnokrajowych, prestiżowych rankingach przedsiębiorstw:
 Lista 2000, Rzeczypospolita – edycje 2014 – 2017;
 Lista 100 największych polskich firm prywatnych, Forbes – edycje 2014 – 2017;
 Diamenty Forbes’a – edycje 2015 – 2018.
Tabela 22. Lista wiodących przedsiębiorstw subregionu leszczyńskiego
Powiat

Nazwa przedsiębiorstwa
Mróz SA

Powiat gostyński

Kaczmarek Malewo
Spółka Jawna
Spółdzielnia Mleczarska w
Gostyniu
HJ HEINZ POLSKA Sp. z
o.o.
WIX FILTRON Sp. z o.o.
ARDAGH GLASS SA
NETBOX Sp. z o.o.

Powiat grodziski

Convert Paper Sp. z o.o.
S.K.A.
GROBUD Sp. z. o.o.
Lexxit Mebel Production
& Trading Sp. z o.o.
GROWAG Sp. z o.o.
Wytwórnia Parkietów
DĄBEX Sp. z o.o. Sp. K.
OKECHAMP S.A. (Główny
zakład produkcyjny w
Grodzisku Wielkopolskim)
GROCLIN SA

Powiat kościański

CDRL S.A.
FOLPLAST Sp. z o.o. Sp. K.
DANKO Hodowla Roślin
Sp. z o.o.

Przedmiot podstawowej działalności
Hodowla trzody chlewnej, produkcja
produktów mięsnych
produkcja wyrobów z tworzyw
sztucznych (systemy instalacyjne z
tworzyw sztucznych)
Produkcja
produktów
mlecznych
świeżych i przetworzonych
Produkcja przetworów warzywnych, w
szczególności marki Pudliszki i Heinz
Produkcja filtrów silnikowych
Produkcja opakowań szklanych
Produkcja opakowań kartonowych

✔

✔
✔
✔
✔
✔

Produkcja i dystrybucja tektury litej i
falistej
Produkcja okien, drzwi, rolet i stolarki
aluminiowej
Produkcja mebli tapicerowanych

✔

Produkcja wyposażenia dla przemysłu
kolejowego, w tym foteli pasażerskich
Produkcja
parkietów
i
podłóg
drewnianych
Produkcja i dostawa pieczarek oraz
przetworów warzywnych (marka Ole)
Produkcja siedzeń, poszyć w sektorze
samochodowym
Produkcja odzieży (właściciel marki
ubrań dla dzieci Coccodrillo)
Produkcja opakowań z tworzyw
sztucznych
Hodowla nowych roślin, nasion
rolniczych oraz hodowla zarodkowa
bydła

✔

✔
✔

✔
✔
✔
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Powiat leszczyński

Winkhaus Polska
Beteiligungs Sp. z o.o. Sp.
K.
Kan-Bud Sp. z o.o.

“Hermes” Sp. z o.o.
FOGO Sp. z o.o.
ViaCon Polska Sp. z o. o.
WERNER KENKEL Spółka z
o.o.

Miasto Leszno

Euro-Comfort Sp. z o.o.
LFP Sp. z o.o.

LOB SA

Powiat nowotomyski

Powiat Międzychodzki

SCHEDPOL SP. z o.o. Sp. K.

MARBOPUR Sp. z o.o. Sp.
K.

Międzychód Nowicka sp.j.
"PODOLSKI" Sp. z o.o. Sp.
K.
Primavika Sp. z o.o.
zakład produkcyjny w
Lutomiu
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Top-Tomyśl Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska
Bartex Bartol Sp. z o.o. Sp.
K.
Phoenix Contact
Wielkopolska Sp. z o.o.
Bech Packaging Sp. z o.o.

Powiat rawicki

Bero Sp. z o.o. (główny
oddział produkcyjny w
Nowym Tomyślu
RAWAG Sp. z o.o.
RAWIBOX S.A.
GAZOMET Sp. z o.o.
Fermy Drobiu Woźniak
Sp. z o.o.
Fritz Hansen Production
Sp. z o.o.
P.P.H. Ubój i
Przetwórstwo Indyka (w

Produkcja i dystrybucja okuć okiennych
i drzwiowych
Projektowanie, produkcja, sprzedaż
oraz wynajem modułowych zespołów
kontenerowych
Rozlewnia naturalnej wody źródlanej i
produkcja napojów smakowych
Produkcja agregatów prądotwórczych
Produkcja i sprzedaż produktów z rynku
przepustów stalowych i rur podatnych
Produkcja tektury falistej, opakowań z
nadrukiem oraz materiałów POS
Produkcja kołder, poduszek, materacy

✔

✔

✔

✔
✔
✔

Produkcja
pomp
i
systemów
pompowych
oraz
komponentów
żeliwnych
Produkcja zamków, okuć dla stolarki
okienno-drzwiowej
Produkcja brodzików, odpływów,
wanien, systemów zabudowy do
łazienek
Produkcja wyrobów z odlewanej pianki
poliuretanowej
do
przemysłu
samochodowego
(m.in.
siedziska,
oparcia)
Produkcja przetworów warzywnych i
owocowych
Dzielenie tusz drobiowych
Produkcja wegetariańskiej żywności i
ekologicznych artykułów
żywnościowych
Produkcja narzędzi i urządzeń
medycznych
Produkcja produktów mlecznych
Importer i producent napojów
alkoholowych
Produkcja wyrobów
elektrotechnicznych
produkcja opakowań z tworzyw
sztucznych
Produkcja mebli, komponentów i ram
pod płytę komórkową
Produkcja wyrobów do pojazdów
szynowych i drogowych
Produkcja tektury falistej z nadrukiem
Produkcja urządzeń i technologii na
rynek gazu ziemnego
Produkcja jaj konsumpcyjnych

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

Produkcja mebli
Ubój, rozbiór i przetwórstwo indyka
wraz z konfekcjonowaniem mięsa i
wędlin
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Powiat wolsztyński

Rawiczu główny zakład
produkcyjny)
Szynaka-Meble Sp. z o.o.
Izomet Piskorz Spółka
Jawna
Nordan Sp. z o.o.
FRAWENT Sp. z o.o. Sp. K.

Produkcja mebli pod marką WFM
KUCHNIE
Budownictwo przemysłowe

✔

Produkcja okien

✔

✔

Usługi z zakresu ślusarstwa, tokarstwa,
kowalstwa, blacharstwa

Źródło: opracowanie własne

Wskazane wyżej przedsiębiorstwa są największymi podmiotami subregionu o wysokim
poziomie zatrudnienia oraz wynikach finansowych. Większość z nich posiada odznaczenia
w zakresie jakości produktów i usług, szybkości rozwoju lub innowacyjności (m.in. Gazele
i Gepardy Biznesu, Diamenty Forbsa, Lista 2000 Rzeczpospolitej, Lista 100 Forbesa). Analiza
największych podmiotów wskazuje na intensywny rozwój branży spożywczej (w szczególności
produkcji i przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw oraz opakowań spożywczych), meblarskiej
oraz produkcji maszyn, urządzeń, podzespołów i komponentów technicznych.
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5. Potencjał subregionu na tle gospodarki regionalnej i krajowej
Podczas przeprowadzenia analizy potencjału subregionu leszczyńskiego na tle gospodarki
regionalnej i krajowej dokonano identyfikacji danych, które cechują się największym
i najmniejszym zakresem zmienności, tj. jest zmienne o współczynniku zmienności powyżej
5%.
W ramach przeprowadzonych obserwacji określony został poziom rozwoju subregionu
leszczyńskiego w odniesieniu do tożsamych danych na poziomie gospodarki regionalnej
i krajowej, a także pozostałych regionów. W większości przypadków potwierdziło się, że
subregion jest obszarem o pewnych deficytach rozwojowych na tle Polski. Najlepszym
potwierdzeniem otrzymanych wyników i przynależności podregionów do grup wyróżniających
się pozytywnie i negatywnie pod kątem wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych będzie
przeprowadzenie procedury związanej z określeniem w sposób syntetyczny poziomu rozwoju
poszczególnych jednostek terytorialnych.
W poniższym rozdziale zaprezentowano metody i źródła pozyskania danych, które zostały
wykorzystane w analizie, określono konkurencyjność subregionu względem innych
gospodarek, a także przeanalizowano następujące obszary: gospodarka, demografia, rynek
pracy, edukacja jakość życia oraz jakość przestrzeni. Umożliwiło to dokonanie oceny stopnia
rozwoju subregionu w ramach badanych obszarów, a także określenie pozycji subregionu na
tle kraju.
Metody i źródła danych wykorzystane w analizie
Punktem wyjścia w syntetycznej ocenie pozycji subregionu leszczyńskiego na tle gospodarki
regionalnej i krajowej jest analiza zróżnicowania kraju w układzie podregionów (jednostek
statystycznych NUTS 3). Pierwowzorem dla metodologii przyjętej w niniejszym opracowaniu
jest narzędzie wielokryterialnej analizy porównawczej wykorzystane w syntetycznej analizie
zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski przeprowadzonej w ramach opracowania
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z 2015 r. pn. „Analiza
zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015”.
Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w opracowaniu jest statystyczna analiza danych
dotyczących wszystkich 73 polskich podregionów. Kluczowy element podjętych prac
i jednocześnie podstawowe wyzwanie badawcze stanowi wyznaczenie obszarów
analitycznych i opracowanie listy wskaźników statystycznych opisujących w ich ramach rozwój
społeczno-gospodarczy. Przyjęte do analizy dziedziny zostały zapożyczone z wyżej wskazanej
analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski. Zgodnie z przyjętymi założeniami
określają one elementy i płaszczyzny rozwoju społeczno-gospodarczego, dopełniając się
nawzajem i uzupełniając, zaś razem wskazują łączny potencjał każdego podregionu. Również
w zakresie doboru odpowiednich zmiennych, przedmiotowe opracowanie WROT stanowi
podstawowe źródło dla pozyskania listy wskaźników (w związku z pewnymi zmianami
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wynikającymi z braku ciągłości danych oraz inną charakterystyką analizy zróżnicowania
międzyregionalnego – niektóre wskaźniki przeformułowano, bądź zastąpiono bardziej
odpowiednimi). Ważne dla celów bieżącej analizy jest również wyselekcjonowanie
wskaźników pod kątem ich podstępności dla poziomu podregionalnego. Cały zasób przyjętych
zmiennych powinien świadczyć o poziomie i potencjale rozwoju społeczno-ekonomicznego na
poziomie NUTS 3 oraz cechować się jednoznaczną interpretacją i aktualnością.
Poszczególne wskaźniki wykorzystane w analizie zostały pozyskane z zasobów statystyki
publicznej (Banku Danych Lokalnych GUS). Dane te w pierwszej kolejności poddano wstępnej
analizie statystycznej obejmującej klasyczne miary dyspersji (średnia, odchylenie
standardowe, klasyczny współczynnik zmienności). Przygotowane zestawienie
poszczególnych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego pozwoliło wstępnie
zidentyfikować grupy podregionów wyróżniających się pozytywnie i negatywnie w stosunku
do pozostałych, i na tym tle określi pozycję subregionu leszczyńskiego.
Punkt wyjścia do późniejszych analiz, związanych z wyznaczeniem mierników syntetycznych,
stanowiło badanie stopnia współzależności przyjętych zmiennych. Umożliwiło to w dalszej
analizie na eliminację tych z nich, które zawierały powtarzające się informacje. Za maksymalny
poziom współczynnika korelacji, powyżej którego odrzucono wskaźniki wybrane wstępnie do
analizy, przyjęto wartość r = 75%. Na podobnej zasadzie wyeliminowano z dalszych analiz
zmienne cechujące się niskim współczynnikiem zmienności. Przyjęto, że granica w tym
przypadku wynosi 5%.
Kolejnym etapem prac było przeprowadzenie normalizacji zmiennych poprzez standaryzację
ich wartości24 z uwzględnieniem podziału na stymulanty i destymulanty25. Pozwoliło to na
doprowadzenie wartości zmiennych do porównywalnej postaci (o jednakowych jednostkach
miary), umożliwiającej dokonywanie dalszych operacji matematycznych. Standaryzacji
dokonano zgodnie z następującymi wzorami:
STYMULANTY
𝑧𝑖𝑗 =

(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑗 )
𝑆𝑗

DESTYMULANTY
𝑧𝑖𝑗 =

(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑗 )
𝑆𝑗

gdzie:
zij − zestandaryzowana wartość xij ,
xij − wartość j − tej zmiennej przed transformacją,
x̅j − średnia j − tej zmiennej,
Sj − odchylenie standardowe dla j − tej zmiennej.

24

Standaryzacja to rodzaj normalizacji rozkładu, dla której wartość średnia wynosi 0 a odchylenie standardowe
Pod pojęciem stymulanty rozumie się zmienną objaśniającą, której wzrost wartości prowadzi do wzrostu
zmiennej objaśnianej. Z kolei destymulantą jest zmienna objaśniająca, której wzrost wartości prowadzi od
spadku zmiennej objaśnianej.
25
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Po wykonanej normalizacji wartości możliwe stało się określenie na ich bazie cząstkowych
mierników syntetycznych – po jednym dla każdego z analizowanych obszarów rozwoju dla
każdego podregionu. Pozwoliło to na określenie stopnia rozwoju poszczególnych
podregionów (z uwypukleniem pozycji subregionu leszczyńskiego) w odniesieniu do każdej
z analizowanych dziedzin, ukazując tym samym wieloaspektowe przestrzenne zróżnicowanie
kraju. Do wyznaczenia cząstkowych mierników syntetycznych wykorzystano metodę
porządkowania liniowego Juliana Perkala, grupującą obiekty wielowymiarowe według
syntetycznego kryterium będącego funkcją znormalizowanych zmiennych diagnostycznych.
Mierniki wyliczono według wzoru:
𝑝

𝑤𝑖𝑘

1
= ∑ 𝑧𝑖𝑗𝑘
𝑝
𝑗=1

gdzie:
k − dziedzina rozwoju,
i − podregion,
p − liczba uwzględnionych cech,
wik − cząstkowy miernik syntetyczny.

Elementem wieńczącym analizę, wykorzystującym obliczone wartości cząstkowych mierników
syntetycznych, była próba wyznaczenia na ich podstawie globalnego miernika syntetycznego
dla każdego z podregionów. Jego wartość obliczona według przyjętej metodyki – jako średnia
arytmetyczna cząstkowych mierników syntetycznych – może wskazywać o faktycznym
potencjale każdej z analizowanych jednostek. Globalny miernik umożliwił jednocześnie
stworzenie rankingu podregionów ze względu na cały zestaw cech charakteryzujących poziom
rozwoju
społeczno-gospodarczego
–
od
podregionów
najatrakcyjniejszych,
charakteryzujących się największymi potencjałami i perspektywami rozwoju, do najgorzej
rozwiniętych, o najsłabszych potencjałach i możliwościach rozwojowych. Pochodną tego
działania stało się określenie pozycji subregionu leszczyńskiego na tle pozostałych
podregionów w kraju, co stanowi realizację ostatecznego celu przeprowadzonej analizy.
Pozycja konkurencyjna subregionu leszczyńskiego według przyjętych dziedzin rozwoju
Celem realizacji dalszych prac analitycznych konieczny jest odpowiedni dobór obszarów
stanowiących kluczowe elementy wpływające na identyfikację globalnego potencjału
badanych jednostek przestrzennych i przyporządkowanie do nich wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego. Podstawą analizy pozycji konkurencyjnej subregionu stało się
zapożyczenie niniejszych dziedzin charakteryzujących poziom rozwoju podregionów
z opracowania przygotowanego w 2015 r. przez WROT dotyczącego analizy zróżnicowania
wewnątrzregionalnego Wielkopolski (w układzie powiatowym). W związku z tym przyjęto
następujące obszary rozwoju: gospodarka, demografia, rynek pracy, edukacja, jakość życia
i jakość przestrzeni. Powyższy podział na dziedziny wiąże się w szczególności z istotnymi
właściwościami społeczno-gospodarczymi, które składają się na szeroko rozumiany poziom
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rozwoju podregionów. Doboru zmiennych dokonano kierując się przede wszystkim kryteriami
merytorycznymi, a w mniejszym stopniu wykorzystując podejście statystyczne. Selekcję
wskaźników przeprowadzono w celu jak najlepszego zobrazowania aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju (i na jej tle zidentyfikowania pozycji subregionu leszczyńskiego),
przy jednoczesnym umożliwieniu wyznaczenia mierników syntetycznych charakteryzujących
poziom rozwoju polskich podregionów. Listę wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego
pierwotnie zidentyfikowanych dla poziomu powiatowego w ramach opracowania „Analiza
zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” zaktualizowano
ze względu na odróżniającą się specyfikę prowadzonej analizy zróżnicowania
międzyregionalnego (na poziomie podregionalnym) w stosunku do zróżnicowania
wewnątrzregionalnego (na poziomie powiatowym). W rezultacie kilka wskaźników
przeformułowano, a kilka zastąpiono zmiennymi bardziej adekwatnymi dla celu analizy.
Uzupełnione wskaźniki pogrupowano i tematycznie przydzielono do wyznaczonych obszarów.
Ostatecznie otrzymano listę 52 wskaźników przyporządkowanych do 6 dziedzin rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Poniżej zaprezentowano obszary wraz z przyporządkowanymi do nich wskaźnikami. W analizie
do każdej zmiennej przypisano odpowiadający jej kod oraz charakter
(stymulanta/destymulanta).
Kod
A.
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
B.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.
B10.
B11.
C.
C1.

Dziedzina / wskaźnik
GOSPODARKA
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca [S]
Wartość dodana brutto na 1 pracującego [S]
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności [S]
Udział podmiotów sektora prywatnego zarejestrowanych w rejestrze REGON [S]
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności [S]
Produkcja sprzedana ogółem przemysłu na 1 mieszkańca [S]
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca [S]
Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca [S]
Łączne dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu i powiatów na 1 mieszkańca [S]
DEMOGRAFIA
Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) [S]
Przyrost naturalny na 1 tys. ludności [S]
Urodzenia żywe na 1 tys. ludności [S]
Zgony na 1 tys. ludności [D]
Współczynnik dzietności [S]
Przeciętne dalsze trwanie życia – kobiety w wieku 0 lat [S]
Przeciętne dalsze trwanie życia – mężczyźni w wieku 0 lat [S]
Małżeństwa na 1 tys. ludności [S]
Saldo migracji wewnętrznych na 1 tys. ludności [S]
Saldo migracji zewnętrznych na 1 tys. ludności [S]
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [D]
RYNEK PRACY
Stopa bezrobocia rejestrowego [D]
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C2.
C3.
C4.
C5.
D.
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.
D8.
E.
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
E6.
E7.
E8.
E9.
E10.
E11.
F.
F1.
F2.
F3.
F4.
F5.
F6.
F7.
F8.

Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie bezrobotnych ogółem [D]
Bezrobotni zarejestrowani powyżej 55. roku życia na 1 tys. zarejestrowanych bezrobotnych [D]
Pracujący na 1 tys. ludności [S]
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [S]
EDUKACJA
Współczynnik skolaryzacji netto gimnazjów [S]
Uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 tys. mieszkańców [S]
Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka obcego [S]
Udział uczniów szkół podstawowych uczących się języka angielskiego w ramach nauczania
obowiązkowego [S]
Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych [S]
Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących [S]
Absolwenci techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych [S]
Łączne wydatki ogółem na „Oświatę i wychowanie” budżetów gmin, miast na prawach powiatu
i powiatów na 1 mieszkańca [S]
JAKOŚĆ ŻYCIA
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [S]
Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej [S]
Przychodnie na 10 tys. ludności [S]
Ludność na aptekę ogólnodostępną [D]
Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [S]
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat [S]
Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej (wraz z filiami) na 10 tys. mieszkańców [S]
Samochody osobowe na 1 tys. ludności [S]
Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1 tys. mieszkańców [D]
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem [S]
Liczba osób przypadająca na 1 placówkę biblioteki [D]
JAKOŚĆ PRZESTRZENI
Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 [S]
Gęstość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 [S]
Zasoby mieszkaniowe na 1 tys. ludności [S]
Mieszkania nowe oddane do użytkowania na 1 tys. mieszkańców [S]
Lesistość w % [S]
Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [S]
Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie [S]
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w liczbie ludności ogółem [S]

Wyznaczone i uporządkowane w powyższy sposób wskaźniki rozwoju społecznogospodarczego stanowią przedmiot analizy zróżnicowania kraju i sytuacji subregionu
leszczyńskiego na tym tle. W tabelach 1-6 zawartych w aneksie zaprezentowano wartości
wskaźników społeczno-gospodarczych w układzie podregionalnym wraz z podstawowymi
charakterystykami rozkładu dla poziomu kraju (średnia, odchylenie standardowe i klasyczny
współczynnik zmienności). Dane te stanowią przedmiot wstępnej analizy statystycznej,
pozwalającej na orientacyjne określenie poziomu rozwoju poszczególnych podregionów –
w tym subregionu leszczyńskiego – oraz umożliwiają dokonanie oceny zróżnicowania kraju
w kontekście poszczególnych zmiennych.
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Obszar gospodarki
Spośród zmiennych przyjętych do analizy w ramach obszaru gospodarki największą
zmiennością wyróżniają się wskaźniki: wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach
na 1 mieszkańca (A8), nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (A7) oraz
produkcja sprzedana ogółem przemysłu na 1 mieszkańca (A6). Najmniejszy poziom
zmienności, a zatem najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne, wykazują następujące zmienne:
udział podmiotów sektora prywatnego zarejestrowanych w rejestrze REGON (A4) oraz łączne
dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu i powiatów na 1 mieszkańca (A9). Warto
wskazać, iż zmienna A4 wykazuje wartość współczynnika zmienności ledwie przekraczającą
1%, co wskazuje na jej niewielką przydatność i znaczenie przy dalszej analizie zróżnicowania.
Przyjęte w analizie wskaźniki w sposób wyraźny obrazują, iż poziom rozwoju subregionu
leszczyńskiego w obszarze gospodarki jest znacznie niższy od przeciętnego poziomu rozwoju
Polski – biorąc zarówno pod uwagę odpowiednie wartości dla kraju, jak i wyliczone średnie
wskaźników dla wszystkich podregionów. W aż 7 na 9 przypadków wartości zmiennych dla
kraju przewyższają wartości dla subregionu (A1-A3, A5, A7-A9). Szczególnie wysoki deficyt
subregionu uwidacznia się w przypadku takich wskaźników gospodarczych, jak wartość brutto
środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (A8), nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (A7) oraz wartość dodana brutto na 1 pracującego (A2).
Wśród wskaźników, gdzie została odnotowana przewaga subregionu nad krajem (A4, A6), nie
jest ona znacząca.
Przedstawiona powyżej sytuacja subregionu pod względem wartości wskaźników związanych
z obszarem gospodarki świadczy o jego przynależności grupy podregionów deficytowych pod
względem rozwoju gospodarczego – również w skali województwa wielkopolskiego.
W przypadku 8 na 9 wskaźników subregion leszczyński osiąga wartości niższe niż dla
Wielkopolski, a dla 3 wskaźników (A2, A7-A8) jest on plasowany na przedostatniej pozycji
w województwie. Wpływ na taką sytuację może mieć znacząca rola Poznania oraz podregionu
poznańskiego jako obszaru stanowiącego filar gospodarki województwa oraz istotny biegun
wzrostu ekonomicznego kraju.
Obszar demografii
Wśród zmiennych przyjętych do analizy w ramach obszaru demografii największą zmiennością
wyróżnia się wskaźnik gęstość zaludnienia (B1), zaś najmniejszą następujące zmienne:
przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w wieku 0 lat (B6), przeciętne dalsze trwanie życia
mężczyzn w wieku 0 lat (B7), ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym (B11) i małżeństwa na 1 tys. ludności (B9). Należy nadmienić, iż zmienne B6 i B7
wykazują wartość współczynnika zmienności ledwie przekraczającą 1%, co wskazuje na ich
niewielką przydatność i znaczenie przy dalszej analizie zróżnicowania. Jednocześnie dla
wskaźników B2, B9 i B10, ze względu na ujemne wartości przyjmowane w niektórych
przypadkach, wartości ich współczynników zmienności nie mogą być elementem porównań.
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Wstępna analiza wartości poszczególnych wskaźników dla obszaru demografii nie wskazuje
jednoznacznych wniosków dla subregionu leszczyńskiego na tle kraju. Spośród 11 wskaźników
w 6 przypadkach subregion osiągnął lepsze wartości niż w przypadku Polski (B2-B5, B8, B11),
biorąc pod uwagę zarówno odpowiednie wartości dla kraju, jak i wyliczone średnie
wskaźników dla wszystkich podregionów. W przypadku większości zmiennych wartości dla
poziomu krajowego i subregionu leszczyńskiego są zbliżone, to w przypadku wskaźnika
przyrost naturalny na 1 tys. ludności (B2) uwidacznia się znacząca przewaga subregionu.
Powyższy miernik – wraz z powiązanymi (B3-4) – stanowi istotne kryterium ostatecznej oceny
sytuacji demograficznej podregionów. Wśród wskaźników, których wartości dla kraju są
wyższe niż dla subregionu (B1, B6-B7, B9-B10), widoczną różnicę obserwuje się dla gęstości
zaludnienia na 1 km2 (B1).
Sytuacja demograficzna subregionu leszczyńskiego na tle województwa wielkopolskiego
prezentuje się analogicznie do tej zaprezentowanej w odniesieniu do kraju. W przypadku 7 na
11 wskaźników (B2-B5, B7-B9) subregion uplasował się na 2 pozycji w skali Wielkopolski.
Podobnie jak w przypadku porównania z krajem, ma miejsce przewaga subregionu nad
województwem w zakresie przyrostu naturalnego (B2), jednakże jest ona znacznie mniejsza.
Jednocześnie w zakresie salda migracji zewnętrznych na 1 tys. ludności (B10) subregion
odnotowuje najgorszy rezultat w województwie.
Obszar rynku pracy
Spośród zmiennych przyjętych do analizy w ramach obszaru rynku pracy największą
zmiennością wyróżniają się wskaźniki: stopa bezrobocia rejestrowego (C1) i pracujący na 1 tys.
ludności (C4). Na drugim biegunie z najmniejszymi różnicami przestrzennymi znalazły się
zmienne: przeciętne wynagrodzenie brutto (C5) oraz bezrobotni zarejestrowani pozostający
bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie bezrobotnych ogółem (C2). Wartości klasycznego
współczynnika zmienności osiągają w tych przypadkach poziom 12,4 – 13,3%, tj. ponad
przyjętą granicę 5%, co pozwala na wzięcie ich pod uwagę i wykorzystanie podczas dalszych
prac analitycznych. W przypadku większości zmiennych
Porównanie wartości wskaźników społeczno-gospodarczych z obszaru rynku pracy pozwala na
określenie sytuacji subregionu leszczyńskiego jako korzystnej w tym zakresie. Spośród
5 wskaźników, w przypadku aż 4 z nich (C1-C4) wartości dla subregionu są korzystniejsze niż
w całym kraju – uwzględniając zarówno wartość dla Polski, jak i średnią ze wskaźników dla
wszystkich podregionów. Jednocześnie w przypadku wskaźnika stopy bezrobocia
rejestrowego (C1) uwidacznia się znacząca przewaga rezultatu subregionu nad krajem.
Jedynym wskaźnikiem, który prezentuje wartości mniej korzystne w porównaniu do całego
kraju jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (C5). Oznacza to, że w subregionie
leszczyńskim występują relatywnie niższe koszty pracy, co z drugiej strony może stanowić
ważny atut dla potencjalnych inwestorów.
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Sytuacja na rynku pracy subregionu leszczyńskiego na tle województwa wielkopolskiego
kształtuje się odmiennie od tej zaprezentowanej w odniesieniu dla kraju. Jedynie w przypadku
wskaźnika bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż rok w liczbie
bezrobotnych ogółem (C2) subregion osiąga lepszy rezultat od Wielkopolski, przy czym jest to
niewielka różnica. Podstawowym wyznacznikiem sytuacji na rynku pracy jest stopa bezrobocia
rejestrowego (C1), która dla subregionu osiąga mniej korzystny rezultat w porównaniu
z województwem – przy czym różnica wynosi zaledwie 0,1 pp.
Obszar edukacji
Wśród zmiennych przyjętych do analizy w ramach obszaru edukacji największą zmiennością
wyróżniają się zmienne: odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka
obcego (D3) oraz uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 tys. mieszkańców (D2). Najniższą
zmiennością wyróżniają się wskaźniki: zdawalność egzaminów maturalnych w liceach
ogólnokształcących (D6), współczynnik skolaryzacji netto gimnazjów (D1) oraz udział uczniów
szkół podstawowych uczących się języka angielskiego w ramach nauczania obowiązkowego
(D4). Pod tym względem tych trzech cech badana zbiorowość podregionów wyróżnia się
niewielkim zróżnicowaniem (poziom współczynnika zmienności nieprzekraczający granicznych
5%), co wskazuje na jej niewielką przydatność i znaczenie przy dalszej analizie.
Wskaźniki dla subregionu leszczyńskiego z obszaru edukacji nie pozwalają na jednoznaczne
określenie poziomu rozwoju w tej dziedzinie na tle sytuacji w Polsce. Spośród 8 mierników
w 4 przypadkach wartość wskaźnika dla subregionu jest korzystniejsza niż dla całego kraju (D1,
D3, D5, D8), przy czym jedynie dla miernika odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo
uczących się języka obcego (D3) osiąga poziom znacząco przewyższający rezultat krajowy.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż subregion leszczyński zajmuje 3 miejsce wśród
wszystkich podregionów kraju pod względem wartości łącznych wydatków na oświatę
i wychowanie budżetów JST na mieszkańca (D8). W przypadku 4 zmiennych (D2, D4, D6-D7)
subregion odnotowuje rezultaty gorsze w porównaniu do całego kraju, przy czym dla
zdawalności egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących (D6) przedmiotowa
różnica jest śladowa.
Sytuacja w zakresie edukacji w subregionie leszczyńskim na tle województwa wielkopolskiego
kształtuje się podobnie od tej zaprezentowanej w odniesieniu dla kraju. W przypadku
3 wskaźników (D1, D6, D8) wartości dla subregionu są korzystniejsze niż dla Wielkopolski.
W zakresie pozostałych wskaźników (D2-D5, D7) subregion ustępuje wartościom osiągniętym
przez województwo, przy czym jest to dość istotna różnica dla zmiennych: uczniowie szkół
ogólnokształcących na 10 tys. mieszkańców (D2) oraz odsetek uczniów szkół podstawowych
dodatkowo uczących się języka obcego (D3). Pod względem łącznych wydatków na oświatę
i wychowanie budżetów JST na mieszkańca (D8) subregion odnotowuje najlepszy wynik
w województwie, a w zakresie współczynnika skolaryzacji netto gimnazjów (D1) osiąga
2 pozycję.
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Obszar jakości życia
Największy poziom zmienności (i jednocześnie największe zróżnicowanie przestrzenne)
wyróżnia zmienne: odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (E5) i liczba osób przypadająca
na 1 placówkę biblioteczną (E11). Badana zbiorowość podregionów jest najmniej
zróżnicowana w ramach następujących wskaźników: samochody osobowe na 1 tys. ludności
(E8), dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat (E6)
oraz przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (E1), przy czym w każdym przypadku
wartość współczynnika zmienności przyjmuje akceptowalne wartości przekraczające 5%.
Analiza wskaźników społeczno-gospodarczych dla subregionu leszczyńskiego z obszaru jakości
życia nasuwa się wniosek o dość dobrej sytuacji tego podregionu w porównaniu z poziomem
całego kraju. W większości przypadków wartość wskaźników dla subregionu przewyższa
analogiczną wartość dla kraju (E1, E4, E6, E8-E11), jednak tylko dla 4 z nich (E1, E9-E11)
sytuacja okazuje się wyraźnie korzystniejsza. Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik
wykrywalności sprawców przestępstw ogółem pod względem którego subregion zajmuje
3 miejsce w kraju, jak również wskaźnik przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca
(E1) oraz samochody osobowe na 1 tys. ludności (E8), dla których lokata subregionu jest
odpowiednio 6. i 7. Cztery zmienne przyjmują wartości gorsze w porównaniu ze szczeblem
krajowym (E2-E3, E5, E7), przy czym różnica na niekorzyść subregionu jest ponad dwukrotnie
wyższa w przypadku wskaźnika odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (E5) oraz
w mniejszym stopniu w przypadku miernika przychodnie na 10 tys. ludności (E3).
Sytuacja w obszarze jakości życia subregionu leszczyńskiego na tle województwa
wielkopolskiego prezentuje się dość podobnie do tej zaprezentowanej w odniesieniu do kraju.
W przypadku 6 wskaźników (E1, E7-E11) wartości dla subregionu są korzystniejsze niż dla
Wielkopolski, przy czym jest to dość istotna różnica dla wskaźnika wykrywalności sprawców
przestępstw (E10) i liczby osób przypadających na 1 placówkę biblioteczną (E11). W zakresie
pozostałych wskaźników (E2-E6) subregion ustępuje rezultatom osiągniętym przez
województwo, przy czym podobnie jak w porównaniu z krajem, występuje znacząca różnica
w przypadku wskaźnika odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (E5).
Obszar jakości przestrzeni
Wśród zmiennych przyjętych do analizy w ramach obszaru jakości przestrzeni największą
zmiennością wyróżniają się wskaźniki: gęstość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 (F2) oraz
drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 (F1). Najmniejszy poziom
zmienności, a zatem najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne, wykazują następujące zmienne:
zasoby mieszkaniowe na 1 tys. ludności (F3) i ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
w liczbie ludności ogółem (F8). W obu przypadkach wartość współczynnika zmienności jest
wyższa od granicznych 5%, co umożliwia wykorzystanie tych mierników przy dalszej ocenie
poziomu rozwoju poszczególnych podregionów.
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Analiza wskaźników społeczno-gospodarczych dla subregionu leszczyńskiego z obszaru jakości
przestrzeni wskazuje na występowanie pewnych deficytów rozwojowych w tym zakresie.
Świadczą o tym wartości dla poszczególnych zmiennych, spośród których wartości dla
subregionu jedynie w 2 przypadkach są korzystniejsze niż wartości dla kraju (F2, F6), przy czym
jedynie dla wskaźnika gęstości ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 (F2) przyjmowana wartość
w istotnym stopniu przewyższa analogiczną dla poziomu krajowego. Sytuacja przeciwna,
tj. gorsza w porównaniu do całego kraju dotyczy 6 pozostałych wskaźników (F1, F3-F5, F7-F8),
spośród których w przypadku następujących różnica od średnich krajowych jest znacząca:
drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na 100 km2 (F1), zasoby mieszkaniowe na
1 tys. ludności (F3) oraz odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie (F7). Warto
wskazać, iż wartość dla tej ostatniej zmiennej sytuuje subregion leszczyński na 70. pozycji
pośród 73 podregionów.
Sytuacja demograficzna subregionu leszczyńskiego na tle województwa wielkopolskiego
prezentuje się dość przeciętnie. W przypadku 3 wskaźników (F2, F5-F6) wartości dla
subregionu są korzystniejsze niż dla Wielkopolski, przy czym dla zmiennej gęstość ścieżek
rowerowych na 10 km2 (F2) plasuje to subregion na drugiej pozycji w województwie.
W zakresie pozostałych wskaźników (F1, F3-F4, F7-F8) subregion ustępuje rezultatom
osiągniętym przez województwo, w tym pod względem wskaźnika odsetka opadów
komunalnych zebranych selektywnie (F7) subregion odnotowuje najgorszy rezultat
w Wielkopolsce. Ponadto dla zmiennej drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni na
100 km2 (F1) oraz zasoby mieszkaniowe na 1 tys. ludności (F3) jest on plasowany na
przedostatniej pozycji w województwie.
Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać identyfikacji zmiennych cechujących się
największym i najmniejszym zakresem zmienności, co jest istotne w kontekście dalszych analiz
związanych z wyznaczaniem cząstkowych mierników syntetycznych, dla których punktem
wyjścia będzie zwrócenie szczególnej uwagi na występowanie niewielkiego zróżnicowania
przestrzennego w przypadku niektórych wskaźników. Zgodnie z przyjętą metodyką badania,
zmienne o współczynniku zmienności poniżej 5% zostały usunięte z dalszych analiz.
W ramach przeprowadzonych obserwacji określono poziom rozwoju subregionu
leszczyńskiego w odniesieniu do wartości analogicznych zmiennych na poziomie
kraju/województwa oraz pozostałych regionów. W większości przypadków potwierdziło się,
że subregion jest obszarem o pewnych deficytach rozwojowych na tle Polski. Najlepszym
potwierdzeniem otrzymanych wyników i przynależności podregionów do grup wyróżniających
się pozytywnie i negatywnie pod kątem wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych będzie
przeprowadzenie procedury związanej z określeniem w sposób syntetyczny poziomu rozwoju
poszczególnych jednostek terytorialnych.
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Ocena stopnia rozwoju subregionu leszczyńskiego w ramach badanych obszarów
Zgodnie z przyjętą metodyką wyznaczania cząstkowych mierników syntetycznych, punktem
wyjścia do dalszych analiz jest odpowiednia selekcja zmiennych, które zostaną wykorzystane
do dalszej części badania. Założono wyeliminowanie z dalszych prac tych mierników, które
cechuje zbyt duży stopień współzależności (wartość bezwzględna współczynnika korelacji
przekraczająca 75%) lub zbyt niska zmienność (wartość współczynnika zmienności
nieprzekraczająca 5%). W przypadku, gdy poziom korelacji poszczególnych wskaźników
przekraczał 75%, dokonano eliminacji z analiz tego z nich, który wykazywał niższą zmienność.
Analiza zmienności oraz stopnia skorelowania zmiennych w ramach poszczególnych obszarów
pozwala na eliminację z dalszych analiz następujących wskaźników:
 A1 – produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (skorelowany w zbyt wysokim stopniu ze
zmiennymi A3 i A8);
 A2 – wartość dodana brutto na 1 pracującego (skorelowany w zbyt wysokim stopniu
ze zmienną A8);
 A4 – udział podmiotów sektora prywatnego zarejestrowanych w rejestrze REGON
(charakteryzujący się zbyt niską zmienność);
 A5 – jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
(skorelowany w zbyt wysokim stopniu ze zmienną A3);
 A7 – nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca (skorelowany w zbyt
wysokim stopniu ze zmienną A8);
 B2 – przyrost naturalny na 1 tys. ludności (skorelowany w zbyt wysokim stopniu ze
zmiennymi B3 i B4);
 B5 – współczynnik dzietności (skorelowany w zbyt wysokim stopniu ze zmienną B3);
 B6 – przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w wieku 0 lat (charakteryzujący się zbyt
niską zmienność);
 B7 – przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku 0 lat (charakteryzujący się zbyt
niską zmienność);
 B11 – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
(charakteryzujący się zbyt niską zmienność);
 C5 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (skorelowany w zbyt wysokim
stopniu ze zmienną C4);
 D1 – współczynnik skolaryzacji netto gimnazjów (charakteryzujący się zbyt niską
zmienność);
 D4 – udział uczniów szkół podstawowych uczących się języka angielskiego w ramach
nauczania obowiązkowego (charakteryzujący się zbyt niską zmienność);
 D6 – zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących
(charakteryzujący się zbyt niską zmienność);
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 F2 – gęstość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 (charakteryzujący się zbyt niską
zmienność).
Ostateczną listę zmiennych stanowiących przedmiot dalszych analiz zamieszono w tabeli 9 w
aneksie.
Ostatnim etapem związanym z wyznaczaniem cząstkowych mierników syntetycznych jest
normalizacja zmiennych poprzez standaryzację, a następnie na ich podstawie obliczenie
wartości mierników dla każdego z badanych obszarów z wykorzystaniem Juliana Perkala.
Cząstkowe mierniki syntetyczne otrzymane w wyniku przeprowadzonych obliczeń pozwalają
na określenie stopnia rozwoju podregionów w odniesieniu do każdego z analizowanych
obszarów i wskazania na tym tle subregionu leszczyńskiego.
W tym celu opracowano zestawienie prezentujące wartości poszczególnych mierników dla
obszarów rozwoju oraz wszystkich podregionów objętych badaniem (tabela 7 zawarta
w aneksie). W powyższej tabeli, obok wyliczonych cząstkowych mierników syntetycznych,
zawarto również numer pozycji poszczególnych podregionów w rankingu w oparciu
o wyznaczone wartości mierników oraz informację o przynależności jednostki terytorialnej do
jednej z czterech grup podregionów ze względu na określony poziom rozwoju.
Przyporządkowanie do grup podregionów nastąpiło w oparciu o wartości cząstkowych
mierników (𝑊𝑐𝑧 ) odniesione do ich wartości średniej (𝑥ś𝑟 ) i odchylenia standardowego (𝑆(𝑥) )
wyliczonych dla wszystkich podregionów w ramach danej dziedziny. W ten sposób uzyskano
następujące grupy:
 A – grupa bardzo wysokiego poziomu rozwoju (𝑊𝑐𝑧 ≥ 𝑥ś𝑟 + 𝑆(𝑥) );
 B – grupa wysokiego poziomu rozwoju (𝑥ś𝑟 + 𝑆(𝑥) > 𝑊𝑐𝑧 ≥ 𝑥ś𝑟 );
 C – grupa niskiego poziomu rozwoju (𝑥ś𝑟 > 𝑊𝑐𝑧 ≥ 𝑥ś𝑟 − 𝑆(𝑥) );
 D – grupa bardzo niskiego poziomu rozwoju (𝑊𝑐𝑧 < 𝑥ś𝑟 − 𝑆(𝑥) ).
Kompleksowa analiza pozycji subregionu na tle kraju
Wyznaczone cząstkowe mierniki syntetyczne poszczególnych obszarów rozwoju są punktem
wyjścia dla dokonania analizy zróżnicowania w ujęciu całościowym (bez podziału na przyjęte
dziedziny) za pomocą globalnego miernika syntetycznego kompleksowo opisującego poziom
rozwoju społeczno-gospodarczego każdego podregionu objętego badaniem – w tym,
w szczególności, subregionu leszczyńskiego. W tabeli 8 zawartej w aneksie dokonano
zestawienia wszystkich cząstkowych mierników syntetycznych, co pozwoliło następnie na
wyznaczenie na ich podstawie w oparciu o przyjętą wcześniej metodykę globalnego miernika
dla każdego podregionu, określenie pozycji w rankingu podregionów oraz pogrupowanie
poszczególnych jednostek terytorialnych w ramach czterech grup poziomu rozwoju
(analogicznie do mierników cząstkowych).
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Wartość globalnego miernika syntetycznego dla subregionu leszczyńskiego plasuje go na 13.
pozycji w rankingu 73 podregionów kraju. Subregion klasyfikuje się w grupie wysokiego
poziomu rozwoju (B). In plus na ostateczną ocenę rozwoju społeczno-ekonomicznego
subregionu leszczyńskiego wpłynęła korzystna sytuacja pod względem rynku pracy (9. pozycja
w kraju) i jakości życia (4. pozycja w kraju) – pozycjonująca podregion w grupie bardzo
wysokiego poziomu rozwoju w ramach obu obszarów (A). Z drugiej strony negatywnie należy
ocenić poziom rozwoju subregionu w zakresie jakości przestrzeni (dopiero 63. pozycja w kraju,
najgorsza pośród wielkopolskich podregionów) oraz gospodarki (25. pozycja w kraju) – w obu
przypadkach klasyfikując podregion w grupie niskiego poziomu rozwoju (C).
Rezultaty przeprowadzonej analizy potwierdzają tezę o zróżnicowanym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego poszczególnych podregionów województwa wielkopolskiego.
Ponadprzeciętne wartości wskaźników w praktycznie wszystkich obszarach odnotował Poznań
oraz podregion poznański, co pozwala uznać centrum Wielkopolski za dominujący motor
rozwoju województwa i jeden z głównych biegunów wzrostu kraju. Jednocześnie
przedstawiona sytuacja klasyfikuje wielkopolskie subregiony jako obszary peryferyjne, przy
czym mniejsza dysproporcja obserwowalna jest w przypadku podregionu kaliskiego
i leszczyńskiego, a większy deficyt rozwojowy odnotowano w podregionie pilskim i konińskim.
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6. Obszar Specjalizacji Subregionu
Celem rozdziału jest synteza wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy i wyłonienie
na ich podstawie branż dominujących, a następnie określenie obszarów specjalizacji
subregionalnych.
Identyfikacja obszarów specjalizacji subregionalnych została przeprowadzona na podstawie
dwóch procesów: opartych na analizie danych zastanych badań obejmujących wyznaczanie
branż dominujących oraz wywiadów IDI i FGI, w ramach których nastąpiła weryfikacja wyników
badań z realiami rzeczywistości gospodarczej, co pozwoliło na doprecyzowanie obszarów
specjalizacji subregionu.
W poniższym rozdziale, w jego pierwszej części, zaprezentowano ścieżkę identyfikacji branż
dominujących oraz obszarów specjalizacji subregionalnych. Następnie odniesiono się do pytań
badawczych.
Specjalizacja gospodarcza na podstawie analizy branż dominujących w gospodarce
subregionu leszczyńskiego
Badanie branż dominujących przeprowadzono na podstawie danych statystycznych – z
uwzględnieniem współczynnika lokalizacji, indeksu koncentracji oraz analizy przesunięć
udziałów – dla następujących danych: liczba podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, wartość
dodana brutto. W toku analizy brano pod uwagę eksport, profile działalności wiodących
przedsiębiorstw subregionu, jak również obszary działalności lokalnych inicjatyw klastrowych,
grup producenckich oraz instytucji otoczenia biznesu. Przy identyfikacji branż dominujących
uwzględniono również funkcjonującą w subregionie infrastrukturę naukowo-badawczą
(instytucje naukowe oraz uczelnie wyższe) odpowiadającą za ewentualne specjalizacje
naukowe.
Analiza struktury powyższych wielkości na poziomie subregionu pozwoliła na identyfikację
potencjalnych obszarów specjalizacji w ramach kilku sekcji PKD. W tabeli 23 przedstawiono –
w kolejności malejącej – najważniejsze sektory leszczyńskiej gospodarki pod względem liczby
funkcjonujących podmiotów gospodarczych (liczonej udziałem w liczbie podmiotów ogółem),
wielkości zatrudnienia (liczonej udziałem w liczbie zatrudnionych ogółem) oraz wartości
dodanej brutto (w cenach bieżących, w mln zł). Analiza została uzupełniona badaniem
przesunięć udziałów pozwalającym ocenić, które sekcje w badanym okresie rozwijały się
szybciej niż gospodarka regionu i w konsekwencji ich udział wzrastał. Tabela 24 zawiera
zestawienie sektorów wykazujących najwyższe dodatnie przesunięcie udziałów pod względem
liczby podmiotów gospodarczych, wielkości zatrudnienia oraz wartości dodanej brutto (w mln
zł).
Struktura gospodarki subregionu leszczyńskiego wykazuje istotne znaczenie sektora
przemysłu, charakteryzującego się najwyższą wartością dodaną brutto (również pod
względem przesunięć udziałów). Przemysł wraz z budownictwem odpowiadają również za
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funkcjonowania największej liczby miejsc pracy, a pod kątem przesunięć udziałów, ustępują
wyłącznie ujętemu łącznie sektorowi usług obejmujących: handel, naprawę pojazdów,
transport, magazynowanie, zakwaterowanie, gastronomię, informację i komunikację. Na
uwagę zasługuje budownictwo, wykazujące największy przyrost liczby podmiotów względem
województwa. Pod kątem wielkości zatrudnienia oraz liczby podmiotów znaczącą funkcję
odgrywa rolnictwo, w tym w porównaniu z województwem wielkopolskim.
Tabela 23. Zestawienie analizy struktury gospodarki subregionu
Liczba podmiotów gospodarczych
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych (24,0%)
Budownictwo (15,7%)

Zatrudnienie
Przemysł i budownictwo (35,4%)

Wartość dodana brutto
Przetwórstwo przemysłowe
(6 237)
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja (5 780)
Pozostała działalność usługowa
(4 050)
Budownictwo (1 748)

Przetwórstwo przemysłowe
(10,1%)
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
(6,9%)
Pozostała działalność usługowa
(6,4%)

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
(26,2%)
Pozostała działalność usługowa
(19,1%)
Handel hurtowy i detaliczny;
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
naprawa pojazdów
(1 066)
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja (16,7%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania branż dominujących

Tabela 24. Zestawienie wyników analizy przesunięć udziałów w gospodarce subregionu
Liczba podmiotów gospodarczych
Budownictwo (+ 1 523)

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna (+ 800)

Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości (+743)

Zatrudnienie
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja (+ 6 839)
Przemysł i budownictwo (+ 4 887)

Wartość dodana brutto
Przetwórstwo przemysłowe
(+ 2 634)

Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
samochodowych; transport i
gospodarka magazynowa;
zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja (+ 2 059)
Pozostała działalność usługowa
(+ 1 162)
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Pozostała działalność usługowa
Pozostała działalność usługowa
Budownictwo (+ 502)
(+720)
(+ 2 555)
Działalność z zakresu usług
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
administracji i działalności
(+ 223)
(+ 244)
wspierającej (+ 539)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania branż dominujących

Uzupełnienie badania stanowiła ocena stopnia zbieżności gospodarki subregionu i
województwa wielkopolskiego (ocena specjalizacji) oraz badanie zróżnicowania
wewnętrznego subregionu pod względem analizowanych zjawisk. W celu oceny skali
zróżnicowania struktury gospodarki subregionu leszczyńskiego oraz Wielkopolski
zastosowano indeks koncentracji Krugmana. W odniesieniu do województwa, subregion
charakteryzuje się wyższą specjalizację w zakresie działalności rolniczej we wszystkich trzech
badanych obszarach. Obserwowalna jest również wyższa liczba przedsiębiorstw budowlanych
oraz wyższa wartość dodana brutto generowana przez podmioty przetwórstwa
przemysłowego. Należy jednak wskazać, iż ogólny stopień podobieństwa subregionu i
województwa pod względem struktury podmiotowej i wartości dodanej brutto jest dość
wysoki, a pod względem struktury zatrudnienia umiarkowanie zbliżony. Jednocześnie analiza
wewnętrznego zróżnicowania terytorialnego gospodarki subregionu, przeprowadzona przy
wykorzystaniu współczynnika lokalizacji Florence’a, wskazuje bardzo niską koncentrację
wielkości stanowiących przedmiot badania (liczba przedsiębiorstw, wielkość zatrudnienia,
wartość dodana brutto).
Wstępna weryfikacja branż dominujących pozwoliła na wskazanie trzech sekcji stanowiących
podstawę lokalnej gospodarki: sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), sekcja C
(przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcja G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja). Powyższe sekcje nie pozwalają doprecyzować zakres branż
dominujących charakterystycznych dla subregionu, a tym bardziej obszarów subregionalnych
specjalizacji.
Z uwagi na wysoki poziom uogólnienia wyników (przeprowadzonych co najwyżej na poziomie
sekcji PKD), proces identyfikacji branż dominujących subregionu został uzupełniony o
dodatkowe wymiary porównawcze: potencjał eksportowy, potencjał naukowy, obszary
działalności instytucji otoczenia biznesu oraz obszary działalności firm wiodących. Umożliwiło
to większą szczegółowość uzyskanych rezultatów i przejście do kolejnej fazy – weryfikacji
wyników analizy danych zastanych w toku wywiadów IDI i FGI (trzy wywiady pogłębione oraz
zogniskowany wywiad grupowy przeprowadzony wśród sześciu przedstawicieli instytucji
otoczenia biznesu funkcjonujących na obszarze subregionu leszczyńskiego). Podsumowanie
wyników analizy zostało przedstawione w tabeli 25.
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Tabela 25. Zestawienie wyników poszukiwań obszarów dominujących pod względem dodatkowych wymiarów analizy
Wymiar analizy
Potencjał eksportowy

Obszary o charakterze dominującym
Produkcja spożywcza
Produkcja pojazdów samochodowych
Uprawy rolne i hodowla zwierząt
Handel hurtowy
Produkcja urządzeń elektrycznych

Potencjał naukowy

Obszary działalności instytucji
otoczenia biznesu

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i
optycznych
Nauki rolnicze (zootechnika)

Budownictwo
Budowa i eksploatacja maszyn
Informatyka
Inżynieria mechaniczna
Elektrotechnika
Produkcja spożywcza

Poligrafia i reklama

Komentarz
Producenci artykułów spożywczych odpowiadają za 19,6% eksportu
subregionu leszczyńskiego (1. rezultat).
Producenci pojazdów samochodowych odpowiadają za 16,4%
eksportu subregionu leszczyńskiego (2. rezultat).
Podmioty zajmujące się uprawą rolną i hodowlą zwierząt odpowiadają
za 11,3% eksportu subregionu leszczyńskiego (3. rezultat).
Podmioty handlu hurtowego odpowiadają za 10,7% eksportu
subregionu leszczyńskiego (4. rezultat).
Producenci urządzeń elektrycznych odpowiadają za 7,1% eksportu
subregionu leszczyńskiego (5. rezultat).
Producenci komputerów oraz wyrobów elektrycznych i optycznych
odpowiadają za 5,4% eksportu subregionu leszczyńskiego (6. rezultat).
Obszar odpowiada zakresowi działalności Instytutu Zootechniki PIB
Zakładu Doświadczalnego Pawłowice będącego jedyną jednostką
naukowo-badawczą zlokalizowaną w subregionie leszczyńskim.
Przedmiotowe kierunki znajdują się w ofercie studiów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Wpisują się one również w
znaczące zapotrzebowanie na kadrę inżynierską zgłaszane przez
lokalne przedsiębiorstwa produkcyjne i budowlane funkcjonujące w
branżach o charakterze dominującym w subregionie.
W subregionie leszczyńskim funkcjonuje ponad 90 grup producentów
mięsa, mleka, jaj, ziaren, nasion, warzyw, owoców i grzybów. Ich
wysoka liczba potwierdza duże znaczenie rolnictwa w lokalnej
gospodarce. Ponadto w subregionie działa Klaster „Leszczyńskie
smaki” zrzeszający 27 członków.
W subregionie działa Klaster Poligraficzno-Reklamowy zrzeszający 20
członków.
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Budownictwo i architektura

Obszary działalności wiodących
przedsiębiorstw

W subregionie działa Leszczyński Klaster Budowlany zrzeszający 13
członków.
Informatyka
W subregionie – we współpracy z lokalnym PWSZ – działa Klaster IT
Leszno zrzeszający 18 członków.
Produkcja spożywcza
Wśród wiodących przedsiębiorstw subregionu znajduje się liczna
reprezentacja producentów spożywczych – m.in.: Mróz S.A., HJ HEINZ
POLSKA sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, OKECHAMP
S.A., DANKO sp. z o.o., Primavika sp. z o.o., Fermy Drobu Woźniak sp.
z o.o., Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL.
Produkcja opakowań
W subregionie prężnie rozwija się branża producentów opakowań
reprezentowana przez m.in. Ardagh Glass S.A., NETBOX sp. z o.o.,
Folplast sp. z o.o. sp. k., Werner Kenkel sp. z o.o., Bech Packaging sp. z
o.o., RAWIBOX S.A.
Produkcja materiałów i produktów budowlanych
W subregionie funkcjonuje kilku znaczących producentów materiałów
wykorzystywanych w budownictwie – GROBUD sp. z o.o., DĄBEX sp. z
o.o. sp. k., Winkhaus Polska sp. z o.o. sp. k., LOB S.A., Izomet Piskorz
sp. j., Nordan sp. z o.o.
Produkcja mebli i wyposażenia wnętrz
W subregionie działa znacząca grupa producentów mebli oraz
artykułów wyposażenia wnętrz – m.in.: Lexxit sp. z o.o., Euro-Comfort
sp. z o.o., Bero sp. z o.o., Fritz Hansen Production sp. z o.o., SzynakaMeble sp. z o.o.
Produkcja wyposażenia dla branży transportowej
W subregionie prężnie rozwija się branża producentów wyrobów dla
branży transportowej, wśród których należy wymienić: WIX FILTRON
sp. z o.o., GROWAG sp. z o.o., Groclin S.A., Marbopur sp. z o.o. sp. k.,
RAWAG sp. z o.o.
Produkcja komponentów, maszyn i urządzeń na potrzeby
W subregionie prężnie rozwija się branża producentów komponentów
przemysłu
i urządzeń na potrzeby przemysłu, m.in.: FOGO sp. z o.o., ViaCon
Polska sp. z o.o., LFP sp. z o.o., Phoenix Contact Wielkopolska sp. z
o.o., GAZOMET sp. z o.o.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
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Selekcja branż dominujących oraz specjalizacji subregionalnych
Przeprowadzona analiza danych zastanych – obejmująca m.in. analizę ilościową wybranych
wielkości statystycznych (liczba podmiotów gospodarczych, wielkość zatrudnienia, wartość
dodana brutto) oraz ocenę w zakresie dodatkowych wymiarów porównawczych (potencjał
eksportowy, potencjał naukowy, obszary działalności instytucji otoczenia biznesu, obszary
działalności wiodących przedsiębiorstw) – umożliwiła wstępną identyfikację branż
dominujących subregionu leszczyńskiego, wskazanych poniżej:
1. Rolnictwo, w szczególności w zakresie hodowli zwierząt;
2. Produkcja spożywcza, w szczególności bazująca na potencjale lokalnego rolnictwa,
tworząca wysokiej jakości produkty kierowane na rynek krajowy i zagraniczny;
3. Produkcja mebli, artykułów meblarskich oraz wyposażenia wnętrz, w znacznym
stopniu bazująca na potencjale małych i średnich przedsiębiorstw;
4. Produkcja urządzeń, komponentów i podzespołów na potrzeby przemysłu;
5. Produkcja materiałów i produktów budowlanych;
6. Produkcja komponentów na potrzeby transportu;
7. Usługi budowlane;
8. Produkcja opakowań oraz poligrafia.
Zidentyfikowane branże dominujące subregionu podlegały weryfikacji w ramach
przeprowadzonych wywiadów IDI i FGI, które pozwoliły wyłonić trzy potencjalne
subregionalne specjalizacje: „Produkcja żywności”, „Produkcja na potrzeby wnętrz i
budownictwa” oraz „Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i transportu”.
Rysunek 3. Obszary specjalizacji subregionalnych

Produkcja żywności
•produkcja rolna, w
szczególności hodowla
zwierząt
•produkcja spożywcza
bazująca na potencjale
lokalnego rolnictwa
•nauki rolnicze, w
szczególności zootechnika

Produkcja na potrzeby
wnętrz i budownictwa
•produkcja mebli i
artykułów meblarskich
•produkcja artykułów
wyposażenia wnętrz
•produkcja materiałów i
produktów budowlanych

Produkcja na potrzeby
sektorów przemysłu i
transportu
•produkcja maszyn,
urządzeń i komponentów
na potrzeby sektora
przemysłowego
•produkcja komponentów
na potrzeby sektora
transportu
•produkcja opakowań

Źródło: opracowanie własne

Przeprowadzone wywiady w znacznej mierze potwierdziły wnioski płynące z analizy desk
research. Zrewidowano potencjał branży usług budowalnych do stania się jedną z specjalizacji
subregionalnych. Pomimo dużej liczby przedsiębiorstw o profilu budowlanym oraz ich
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znaczącej roli w tworzeniu miejsc pracy, branża ta nie wykazuje cech oczekiwanych przez
potencjalne inteligentne specjalizacje. Funkcjonowanie lokalnych firm budowalnych
charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności oraz ograniczoną terytorialnie skalą
oddziaływania. Jednocześnie w ocenie respondentów brakuje podstaw do przewidywania
znaczących zmian w tym zakresie. Lokalne firmy budowlane prowadzą działalność opartą na
tradycyjnych wzorcach, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku.
Każdej ze zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych został przyporządkowany zestaw
odpowiadających im kodów PKD.
Tabela 23. Subregionalne specjalizacje wraz z przyporządkowanymi branżami
dominującymi oraz zestawami kodów PKD
Specjalizacja subregionalna
Produkcja żywności

Produkcja na potrzeby
wnętrz i budownictwa

Produkcja na potrzeby
sektorów przemysłu i
transportu

Branża dominująca
Rolnictwo, w szczególności w zakresie
hodowli zwierząt
Produkcja spożywcza, w szczególności
bazująca na potencjale lokalnego rolnictwa
Produkcja mebli, artykułów meblarskich oraz
wyposażenia wnętrz
Produkcja materiałów i produktów
budowlanych
Produkcja urządzeń, komponentów i
podzespołów na potrzeby przemysłu
Produkcja komponentów na potrzeby
transportu
Produkcja opakowań oraz poligrafia

Zakres PKD
Sekcja A dział 01
Sekcja C dział 10
Sekcja C dział 13
Sekcja C dział 31
Sekcja C działy 16-17
Sekcja C działy 22-25
Sekcja C dział 28
Sekcja C dział 33
Sekcja C działy 29-30
Sekcja C dział 33
Sekcja H dział 52
Sekcja C działy 16-18
Sekcja C dział 22
Sekcja C dział 25

Źródło: opracowanie własne

Perspektywy rozwojowe specjalizacji subregionalnych
Zgodność zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych z regionalnymi inteligentnymi
specjalizacjami województwa wielkopolskiego:
Celem przeprowadzenia oceny zbieżności zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych z
inteligentnymi specjalizacjami województwa wielkopolskiego określonymi w Regionalnej
Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS 3), dokonano sprawdzenia branż
specjalistycznych pod kątem ich wpisywania się w zakres PKD przyporządkowanych do
poszczególnych inteligentnych specjalizacji Wielkopolski (za załącznikiem nr 1 do Ramowego
Planu Działania stanowiącym dokument wykonawczy RIS 3).
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Tabela 24. Analiza porównawcza zakresów PKD specjalizacji subregionalnych oraz
regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa wielkopolskiego
Specjalizacja subregionalna
Produkcja żywności
Produkcja na potrzeby wnętrz i
budownictwa

Produkcja na potrzeby sektorów
przemysłu i transportu

Zakres PKD przyporządkowany
do obszaru specjalizacji
Sekcja A dział 01
Sekcja C dział 10
Sekcja C dział 13
Sekcja C działy 16-17
Sekcja C dział 22
Sekcja C dział 25
Sekcja C dział 31
Sekcja C dział 23-24
Sekcja C działy 16-18
Sekcja C dział 22
Sekcja C dział 25
Sekcja C działy 28-29
Sekcja C dział 30
Sekcja C dział 33
Źródło: opracowanie własne

Inteligentne specjalizacje
województwa wielkopolskiego
Biosurowce i żywność dla
świadomych konsumentów
Wnętrza przyszłości

Przemysł jutra
Wnętrza przyszłości
Przemysł jutra

Porównanie wskazało pełną zbieżność zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych z
trzema inteligentnymi specjalizacjami województwa wielkopolskiego: „Biosurowce i żywność
dla świadomych konsumentów”, „Wnętrza przyszłości” oraz „Przemysł jutra”. Kwestia
zbieżności subregionalnych oraz wojewódzkich specjalizacji został również poruszona w
przeprowadzonych wywiadach. Poniżej zacytowano przykładowe wypowiedzi:
Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów – „Istnieje szereg firm wpisujących się
w tę specjalizację, wspomniana firma produkująca innowacyjne czekoladki lub firmy
serowarskie, których produkty są na bardzo wysokim poziomie innowacyjności.”
Wnętrza przyszłości – „W okolicy występują firmy budowlane, które wytwarzają
najnowocześniejsze budynki wraz z aranżacją wnętrz, jest także firma, która stara się stworzyć
autorski program do projektowania wnętrz. Specjalizacja ta rozwija się wyjątkowo prężnie.”
Przemysł jutra – „istnieje firma, która prowadzi produkcję na skalę światową i posiada
innowacyjny system organizacji stanowisk pracy, a także zaplecze produkcyjne oraz kilka
patentów. Poza tym istnieje jeszcze kilka firm rozwijających się w oparciu o unowocześnione
systemy produkcyjne.”
Jednocześnie w obrębie zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych zauważalny jest brak
obszarów opowiadających pozostałym trzem inteligentnym specjalizacjom Wielkopolski:
„Wyspecjalizowanym procesom logistycznym”, „Rozwojowi opartemu na ICT” oraz
„Nowoczesnym technologiom medycznym”. Respondenci potrafili wykazać pojedyncze
przykłady lokalnych przedsiębiorstw, których działalność wpisuje się w zakres
przedmiotowych specjalizacji, jednakże badanie wskazuje na brak znaczącego potencjału
rozwojowego w skali gospodarki subregionu.
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Wyspecjalizowane procesy logistyczne – „Jest jedna duża firma posiadająca jeden
z najnowocześniejszych magazynów wysokiego składu. Firma opiera się na budowanej
trasie S5.”
Rozwój oparty na ICT – „Istnieje klaster IT, który cały czas się rozwija w oparciu o współpracę
z uczelniami wyższymi, także są małe firmy wprowadzające swoje produkty na zasadzie
startup-ów.”
Nowoczesne technologie medyczne – „Tutaj poza firmą, która w Kościanie i Śmiglu produkuje
wyposażenie dla szpitali na całym świecie nic więcej się nie dzieje.”
Podsumowując, zidentyfikowane specjalizacje subregionalne wpisują w się w pełni w trzy
inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego o charakterze rolniczym oraz
produkcyjnym („Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Wnętrza przyszłości”
i, „Przemysł jutra”). Jednocześnie na terenie subregionu brak wystarczającej reprezentacji
podmiotów wpisujących się w regionalne specjalizacje o charakterze usługowym („Rozwój
oparty na ICT”, „Nowoczesne technologie medyczne”). Ze względu na swoją korzystną
lokalizację, subregion leszczyński dysponuje potencjałem rozwoju działalności w obrębie
sektora logistyki, transportu i magazynowania („Wyspecjalizowane procesy logistyczne”).
Niemniej jednak, mając na uwadze m.in. niewielką obecność tego rodzaju przedsiębiorstw w
subregionie oraz niski poziom ich innowacyjności, aktualny stan sektora nie pozwala na
zidentyfikowanie go jako specjalizacji subregionalnej.
Potencjał rozwoju specjalizacji subregionalnych
Wśród branż rokujących największe szanse na rozwój wskazanych przez respondentów
wywiadów IDI i FGI należy wymienić branżę produkcji środków transportu oraz budowlaną.
Mając na uwadze globalny łańcuch wartości, perspektywa aktywizacji tych rodzajów
działalności stanowi potencjalny czynnik rozwoju przedsiębiorstw będących ich kooperantami
i dostawcami – tj. producentów materiałów budowlanych oraz urządzeń i komponentów do
środków transportu.
Szczególnie silny potencjał do rozwoju dostrzeżono w branży metalowej. To dynamiczna gałąź
gospodarki subregionu, w której na przestrzeni ostatnich lat powstało dużo nowych
przedsiębiorstw, świadczących nowoczesne usługi i produkujących elementy metalowe
wykorzystywane m.in. na potrzeby wnętrz, budownictwa oraz przemysłu wytwórczego.
Z uwagi na stosunkowo niskie zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw produkcyjnych
subregionu leszczyńskiego, ich potencjał rozwoju w zakresie wdrażania rozwiązań
innowacyjnych jest dość znaczący. Globalizacja rynku, sytuacja na rynku pracy oraz zmiany
demograficzne stanowią czynniki zachęcające do szerokiego wdrażania rozwiązań
automatyzujących oraz wirtualizujących procesy produkcyjne.
Odmienna sytuacja dotyczy obszaru rolno-spożywczego (specjalizacja „Produkcja żywności”),
który osiągnął wyższy udział w gospodarce subregionu w porównaniu z krajem i regionem, a

81

jednocześnie w ostatnich latach odnotowuje dość niską dynamikę rozwoju. Immanentną
właściwością tego rodzaju działalności jest niski poziom innowacyjności (powiązany z
tradycyjnym charakterem sektora). Wśród kluczowych czynników determinujących szanse
rozwojowe tego sektora wymienić należy: aktywizację współpracy wewnątrzsektorowej (w
ramach klastrów i grup producenckich, w tym kooperację pomiędzy dostawcami i odbiorcami)
oraz wzorce konsumpcji (stanowiące istotny determinant popytu na wyższej jakości produkty
spożywcze) promujące ekologiczną żywność i model zdrowego stylu życia.
Współpraca na linii biznes-nauka w obrębie specjalizacji subregionalnych
Współpraca na linii biznes-nauka na poziomie subregionu leszczyńskiego występuje
najczęściej w ramach klastrów. Na terenie subregionu funkcjonują 4 klastry związane z
przemysłem spożywczym, poligrafią i wydawnictwem, budownictwem i architekturą oraz
informatyką. Wszystkie zlokalizowane są w Lesznie, które to miasto należy uznać za „hub” w
zakresie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym. W bliskim sąsiedztwie Leszna
zlokalizowana jest również jedyna jednostka naukowo-badawcza subregionu – Instytut
Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice prowadząca działalność naukową w zakresie
zootechniki. Profil instytutu wpisuje się zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli
subregionalnej specjalizacji „Produkcja żywności”, w szczególności podmiotów zajmujących
się hodowlą zwierząt. Elementem potencjalnie ograniczającym potencjał rozwojowy ww.
specjalizacji jest brak lokalnych szkół wyższych prowadzących kierunki o charakterze
rolniczym.
W obrębie dwóch pozostałych subregionalnych specjalizacji („Produkcja na potrzeby wnętrz i
budownictwa”, „Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i transportu”), respondenci nie
potrafili przedstawić konkretnych przykładów współpracy biznesu z nauką w skali subregionu.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie prowadzi studia m.in. w kierunkach
budownictwa, elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki. Powyższy profil
kształcenia jest w stopniu relatywnie dobrym dostosowany do wymogów kompetencyjnych
zgłaszanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne ww. specjalizacji.
Mając na uwadze skromny zasób infrastruktury naukowo-badawczej subregionu, poziom
współpracy na linii biznes-nauka należy ocenić jako niski. Niemniej jednak – z uwagi na
sąsiedztwo znaczących ośrodków akademickich w Poznaniu oraz Wrocławiu – lokalny deficyt
infrastrukturalny nie stanowi czynnika jednoznacznie wyjaśniającego skromną skalę
współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym.
Źródła przewagi konkurencyjnej subregionu
Przewagi konkurencyjne subregionu wynikają ze zidentyfikowanych potencjałów
charakterystycznych dla badanego obszaru. Podstawową z przewag konkurencyjnych jest
potencjał lokalizacyjny badanego obszaru. Wynika on ze strategicznego położenia subregionu
na linii przebiegu dwóch korytarzy komunikacyjnych (kolejowych i drogowych): wschód –
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zachód oraz północ – południe. Przez północną część subregionu przebiega autostrada A2
pozwalająca czerpać korzyści z bliskości kluczowego dla lokalnych eksporterów rynku
niemieckiego, jak również szybkiej komunikacji z Warszawą i resztą kraju. Jednocześnie
będąca aktualnie w budowie droga S5 pozwoli pełnić Lesznu rolę najważniejszego węzła
pośredniego pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem. Dostępność komunikacyjna subregionu
stwarza korzystne warunki do lokalizowania na jego terenie nowych inwestycji oraz rozwoju
działalności o charakterze produkcyjnym i logistycznym.
Respondenci wśród potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej subregionu wskazywali
również potencjał lokalnego rolnictwa, w tym takie czynniki jak: aktywność grup
producenckich, bogate tradycje rolnicze, wysoką wydajność produkcyjną gospodarstw
rolnych, mechanizację rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego oraz obecność silnych
lokalnych marek na rynku krajowym i zagranicznym (np.: Pudliszki, SM Gostyń, TopTomyśl,
Mróz Classic/Exclusive/Prawdziwe Mięso).
Badanie wskazało również występowanie pozytywnych zjawisk w obrębie rynku pracy i – w
szerszym ujęciu – kapitału ludzkiego. Respondenci pozytywnie oceniają poziom
przedsiębiorczości oraz wydajności pracy mieszkańców subregionu. Lokalny rynek pracy
charakteryzuje się – w porównaniu z ogółem województwa wielkopolskiego – niższymi
kosztami pracy oraz mniejszą rotacyjnością pracowników. Jednocześnie jednak obserwowalne
są problemy w zakresie dostosowania kompetencji siły roboczej do zapotrzebowania rynku
pracy.
Potencjał eksportowy specjalizacji subregionalnych
Analiza danych dotyczących eksportu w 2017 r. – pod względem towarów stanowiących
przedmiot sprzedaży oraz przedmiotu działalności eksportera – wskazuje na znaczącą
zbieżność zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych z dominującymi profilami
eksporterów.
Główne towary eksportowe subregionu leszczyńskiego można podzielić na trzy grupy,
odpowiadające poszczególnych subregionalnym specjalizacjom:


produkty spożywcze obejmujące: produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny i
jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego (12,9%); mięso i podroby jadalne (12,7%);
warzywa oraz korzenie i bulwy jadalne (5,9%);



meble, pościele, stelaże pod materace, poduszki, lampy i oprawy oświetleniowe
(7,4%);



produkty znajdujące zastosowanie w sektorach przemysłu i transportu obejmujące –
kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne (12,9%); maszyny i urządzenia elektryczne
oraz ich części (8,1%); przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne,
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kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne
(6,5%); pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (4,3%).
Na szczególną uwagę w kontekście potencjału eksportowego zasługuje specjalizacja „Produkty
spożywcze” odpowiadającą za około 1/3 wartości sprzedaży eksportowej subregionu.
Poziom innowacji specjalizacji subregionalnych
Respondenci badania wskazują jednogłośnie na ogólny niski poziom innowacyjności
przedsiębiorstw subregionu. Jako podstawową barierę rozwoju innowacyjności wymieniano
ograniczony dostęp do środków finansowych, co przekłada się na niskie nakłady inwestycyjne
oraz niski poziom wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorstwa
subregionu leszczyńskiego wykazują dość zróżnicowany poziom zaawansowania
technologicznego. Część małych firmy o profilu produkcyjnym funkcjonuje w oparciu o modele
działalności typowe dla warsztatów rzemieślniczych. Jednocześnie najwyższą innowacyjnością
cechują się duże przedsiębiorstwa.
Najwyższy poziom innowacji wśród zidentyfikowanych specjalizacji subregionalnych
obserwowalny jest w obrębie specjalizacji „Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i
transportu”, w szczególności wśród firm prowadzących produkcję skierowaną do tzw.
obiorców wysokiej techniki (m. in. branża motoryzacyjna, chemiczna) oraz wytwórców
zaawansowanych maszyn i kompozytów. Na szczególną uwagę zasługują przedsiębiorstwa
specjalizujące się w obróbce metalu, wśród których odnotowywane są przypadki wdrażania
zaawansowanych technologii wpisujących się w koncepcje Przemysłu 4.0 (chmura
obliczeniowa, drukowanie 3D, środowiska cyberfizyczne). Dotyczy to również wybranych
małych przedsiębiorstw, dla których jest to podstawowe narzędzie budowy przewagi
konkurencyjnej.
Najniższy poziom innowacji obserwowalny jest w obrębie specjalizacji „Produkcja żywności”.
Przeprowadzone analizy i wywiady dość jednoznacznie wskazują niską skłonność do wdrażana
innowacji w rolnictwie. W opinii respondentów jest to główny czynnik ograniczający potencjał
rozwojowy lokalnego sektora rolnictwa oraz branży przetwórstwa spożywczego.
Działalność badawczo-rozwojowa specjalizacji subregionalnych
Podstawowym problemem w badaniu skali działalności badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstw subregionu jest brak dostępnych danych statystycznych opisujących to
zjawisko na poziomie podregionów (NUTS 3). Odnosząc się do oceny poziomu innowacyjności,
można wysnuć przypuszczenie o szczególnej roli prac B+R w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
wpisujących się w specjalizację „Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i transportu”.
Potwierdzają to opinie respondentów, jednakże należy mieć na uwadze występujący wśród
badanych brak wiedzy pozwalającej na wydanie opinii w przedmiotowym zakresie
odnoszących się do całego subregionu.

84

Uwzględniając wnioski płynące z oceny innowacyjności i współpracy na linii biznes-nauka,
ogólny poziom intensyfikacji działalności badawczo-rozwojowej subregionu należy ocenić jako
niski.
Znaczenie społeczne specjalizacji subregionalnych
W kontekście ludności zamieszkującej obszary wiejskie subregionu (stanowiącej 54,9%
populacji), istotne znaczenie społeczne należy przypisać specjalizacji „Produkcja żywności”.
Ponieważ znaczący odsetek mieszkańców tych terenów znajduje zatrudnienie w sektorze
rolnictwa i produkcji spożywczej, potencjał rozwojowy branży rolno-spożywczej odgrywa
żywotne znaczenie w kontekście poziomu życia oraz możliwości ekonomicznych gospodarstw
domowych obszarów wiejskich.
Rozwój specjalizacji subregionalnej w długim okresie sprzyjać będzie rozwojowi społecznogospodarczemu subregionu leszczyńskiego oraz implikuje wzrost standardów życiowych
ludności go zamieszkującej. Znaczenie społeczne może zostać uwydatnione przy dalszym
rozwoju, w szczególności dużych i średnich przedsiębiorstw, chcących wdrażać w organizacji
zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Współpraca z sektorem publicznym w obrębie specjalizacji subregionalnych
Najważniejszym zadaniem stojącym przed podmiotami samorządu regionalnego i lokalnego
jest rozwiązanie deficytu rozwojowego subregionu leszczyńskiego w stosunku do
województwa wielkopolskiego – a w szczególności obszaru aglomeracji poznańskiej
stanowiącego jego biegun wzrostu. Analiza porównawcza potencjału subregionu na tle
województwa wykazała na zapóźnienie gospodarcze subregionu. Potwierdzają to bardziej
szczegółowe badania zasobów subregionu oraz przeprowadzone wśród przedstawicieli
instytucji otoczenia biznesu wywiady pogłębione. Niski poziom innowacyjności, rachityczna
współpraca na linii biznesu i nauki oraz mniejsza produktywność/rentowność stanowią
potencjalne źródła zidentyfikowanego deficyt gospodarczego.
W odniesieniu do specjalizacji subregionalnych, najintensywniejsza współpraca z podmiotami
publicznymi jest obserwowalna wśród przedsiębiorstw wytwórczych (specjalizacje „Produkcja
na potrzeby wnętrz i budownictwa” i „Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i
transportu”) i realizowana jest na dwóch polach: lokalizacji inwestycji oraz współpracy z
urzędami pracy pod kątem poszukiwania pracowników.
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7. Wnioski końcowe
Analiza struktury prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia, wartości dodanej
brutto oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość i wiodących przedsiębiorców pozwoliła
wyciągnąć następujące wnioski:


subregion leszczyński charakteryzuje się zbliżoną specyfiką działalności gospodarczej
do całego województwa wielkopolskiego;
 większe znaczenie dla lokalnej gospodarki posiada rolnictwo, którego liczba
podmiotów, wielkość zatrudnienia i wartość dodana brutto znajdują się na wyższym
poziomie niż średnia dla województwa;
 subregion leszczyński charakteryzuje względnie ograniczona innowacyjna działalność
usługowa, co znajduje odzwierciedlenie w niewielkiej liczbie większych niż mikro
przedsiębiorstw informatycznych i finansowych;
 branże dominujące subregionu wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa
wielkopolskiego.
W ramach przeprowadzonych obserwacji określono poziom rozwoju subregionu
leszczyńskiego w odniesieniu do wartości analogicznych zmiennych na poziomie
kraju/województwa oraz pozostałych regionów. W większości przypadków potwierdziło się,
że subregion jest obszarem o pewnych deficytach rozwojowych na tle Polski. Podobne opinie
wynikają z wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
Ostatecznie, po konfrontacji wyników osiągniętych w poszczególnych składowych raportu
z opinią przedstawicieli lokalnych IOB do branż dominujących subregionu leszczyńskiego
zaliczono:
1. Rolnictwo, w szczególności w zakresie hodowli zwierząt;
2. Produkcja spożywcza, w szczególności bazująca na potencjale lokalnego rolnictwa,
tworząca wysokiej jakości produkty kierowane na rynek krajowy i zagraniczny;
3. Produkcja mebli, artykułów meblarskich oraz wyposażenia wnętrz, w znacznym
stopniu bazująca na potencjale małych i średnich przedsiębiorstw;
4. Produkcja urządzeń, komponentów i podzespołów na potrzeby przemysłu;
5. Produkcja materiałów i produktów budowlanych;
6. Produkcja komponentów na potrzeby transportu;
7. Usługi budowlane;
8. Produkcja opakowań oraz poligrafia.
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Zidentyfikowane branże dominujące subregionu podlegały weryfikacji w ramach
przeprowadzonych wywiadów IDI i FGI, które pozwoliły wyłonić trzy potencjalne
subregionalne specjalizacje:
1. Produkcja żywności;
2. Produkcja na potrzeby wnętrz i budownictwa;
3. Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i transportu;
Zidentyfikowane specjalizacje subregionalne wpisują się w trzy regionalne inteligentne
specjalizacje województwa wielkopolskiego. Jednocześnie prezentują relatywnie wysoki – w
odniesieniu do gospodarki subregionu – potencjał współpracy na linii biznes-nauka oraz
działalności badawczo-rozwojowej. Wyselekcjonowane specjalizacje charakteryzują się
znaczącym potencjałem eksportowym.
Główne rekomendacje dla subregionu leszczyńskiego w kontekście rozwoju specjalizacji
subregionalnych:
1. Zapewnienie lepszych warunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących
działalność w obszarach specjalizacji subregionalnych (z uwzględnieniem inwestorów
zagranicznych), m.in. poprzez rozwój terenów inwestycyjnych (w tym specjalnych stref
ekonomicznych), tworzenie systemu ulg podatkowych i zachęt finansowych, wsparcie
doradcze.
2. Tworzenie oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu i klastrów specjalizujących się w
obszarach specjalizacji subregionalnych.
3. Dostosowanie oferty edukacyjnej celem dopasowania kwalifikacji pracowników do
wymogów rynku pracy, w szczególności:


rozwój kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstw
produkcyjnych;



wdrażanie modelu szkolnictwa dualnego na poziomie kształcenia zawodowego
oraz wyższego inżynierskiego;



utworzenie i rozwój kierunków wyższych w zakresie rolnictwa oraz
przetwórstwa spożywczego.

4. Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych (np. środków unijnych) na wsparcie
wpisujących się w zakres specjalizacji subregionalnych przedsiębiorstw w zakresie
prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażania innowacji
produktowych i procesowych.
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5. Realizacja działań informacyjnych i aktywizacyjnych podejmujących tematykę rozwoju
technologicznego, współpracy z sektorem nauki, dostępnej oferty wsparcia
finansowego i doradczego.
6. Aktualizacja miejscowych dokumentów strategicznych pod kątem uwzględnienia
potrzeb specjalizacji subregionalnych.
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