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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
WIELKOPOLSKI CENTRALNEJ
• Na podstawie opracowania własnego WROT:
Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego
województwa wielkopolskiego (2018)
• Metodyka oceny poziomu rozwoju społecznogospodarczego powiatów:
– Wskaźniki szczegółowe
– 6 obszarów (dziedzin) rozwoju: GOSPODARKA,
DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, EDUKACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA,
JAKOŚĆ PRZESTRZENI
– Cząstkowe mierniki syntetyczne (metoda
porządkowania liniowego Perkala)
– Globalny miernik syntetyczny poziomu rozwoju
– 4 połączone jednostki: miasta na prawach powiatu
i powiaty (POZNAŃ, KALISZ, KONIN, LESZNO)

MIERNIKI SYNTETYCZNE - GOSPODARKA
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
• Podmioty gospodarcze
na 10 tys. mieszkańców
• Produkcja sprzedana przemysłu
na 1 mieszkańca
• Wartość brutto środków trwałych
na 1 mieszkańca
• Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw
na 1 mieszkańca
• Łączne dochody budżetów JST
na 1 mieszkańca

MIERNIKI SYNTETYCZNE - DEMOGRAFIA
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
• Gęstość zaludnienia na 1 km2
• Urodzenia żywe na 1 000 ludności
• Zgony na 1 000 ludności
• Saldo migracji na pobyt stały
na 1 000 ludności

MIERNIKI SYNTETYCZNE - RYNEK PRACY
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
• Stopa bezrobocia rejestrowanego
• Odsetek bezrobotnych pozostających
bez pracy dłużej niż 1 rok
• Pracujący na 1 000 ludności
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto

MIERNIKI SYNTETYCZNE - EDUKACJA
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
• Uczniowie szkół ogólnokształcących
na 10 tys. mieszkańców
• Zdawalność egzaminów maturalnych
w liceach ogólnokształcących
• Zdawalność egzaminów maturalnych
w szkołach ponadgimnazjalnych
zawodowych
• Odsetek uczniów szkół podstawowych
dodatkowo uczących się języka obcego
• Absolwenci techników w liczbie
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
• Udział uczniów szkół podstawowych
uczących się języka angielskiego
w ramach nauczania obowiązkowego

MIERNIKI SYNTETYCZNE - JAKOŚĆ ŻYCIA
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
• Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę
• Przychodnie na 10 tys. ludności
• Ludność na ogólnodostępną aptekę
• Odsetek dzieci objętych opieką
w żłobkach
• Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego na 1 000 dzieci
w wieku 3-5 lat
• Samochody osobowe na 1 000 ludności
• Przestępstwa stwierdzone ogółem
na 1 000 mieszkańców
• Wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstw ogółem
• Liczba osób przypadająca na 1 placówkę
biblioteczną

MIERNIKI SYNTETYCZNE - JAKOŚĆ PRZESTRZENI
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
• Drogi powiatowe i gminne
o twardej nawierzchni na 100 km2
• Mieszkania nowe oddane
do użytkowania na 1 000 mieszkańców
• Lesistość w %
• Udział obszarów prawnie chronionych
w powierzchni ogółem
• Odsetek ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
TERENY INWESTYCYJNE (2016 r.)

Powierzchnia
[ha]
2 474,0
poznański
1 475,1
słupecki
461,8
czarnk.-trzcian.
433,9
gnieźnieński
431,5
koniński
405,8
wrzesiński
359,3
międzychodzki
319,9
turecki
317,7
obornicki
315,6
kościański
315,0
chodzieski
274,8
złotowski
239,2
gostyński
207,1
wągrowiecki
160,8
pleszewski
140,0
kolski
135,2
leszczyński
118,5
pilski
Powiat

Udział
[%]
25,5
15,2
4,8
4,5
4,5
4,2
3,7
3,3
3,3
3,3
3,3
2,8
2,5
2,1
1,7
1,4
1,4
1,2

Powierzchnia Udział
[ha]
[%]
ostrowski
116,2
1,2
szamotulski
116,0
1,2
m. Konin
114,0
1,2
krotoszyński
99,7
1,0
średzki
94,5
1,0
kępiński
92,5
1,0
rawicki
86,1
0,9
m. Kalisz
77,0
0,8
nowotomyski
71,3
0,7
wolsztyński
62,5
0,6
kaliski
36,2
0,4
ostrzeszowski
35,5
0,4
jarociński
32,2
0,3
śremski
31,3
0,3
m. Leszno
23,3
0,2
grodziski
13,5
0,1
m. Poznań*
bd.
bd.
Suma Wlkp.
9 687,0
100,0
Powiat

* liczba gmin biorących udział w badaniu - 182

Źródło: Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim (2016)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (2015 r.)
– Dostępność usług szerokopasmowych
Rodzaj wskaźnika

Powiaty o najsłabszej dostępności

Powiaty o najlepszej dostępności

Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej
WDIS 2 Mb/s

kolski, leszczyński, międzychodzki, słupecki, szamotulski, turecki

jarociński, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, pilski, rawicki

WDIS 30 Mb/s

kaliski, kolski, międzychodzki, obornicki, słupecki, turecki

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, pilski, m. Poznań, rawicki

WDIS 100 Mb/s

grodziski, kaliski, kolski, krotoszyński, międzychodzki, słupecki

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań

Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi
WPUS 2 Mb/s

gostyński, kolski, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, szamotulski

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań

WPUS 30 Mb/s

kaliski, kolski, koniński, kościański, międzychodzki, nowotomyski,
szamotulski, turecki

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, ostrowski, m. Poznań

WPUS 100 Mb/s

chodzieski, kaliski, m. Kalisz, kolski, kościański, pleszewski

kępiński, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań, poznański

Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej
WKIS 2 Mb/s

grodziski, kaliski, kolski, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski,
słupecki

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań, wągrowiecki,
złotowski

WKIS 30 Mb/s

czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, kościański, krotoszyński, międzychodzki,
nowotomyski, pleszewski, szamotulski

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań

WKIS 100 Mb/s

chodzieski, jarociński, kaliski, nowotomyski, pleszewski, średzki, złotowski

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno

Wskaźnik Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury
WZDI 2 Mb/s

kolski, leszczyński, międzychodzki, słupecki, szamotulski, turecki

jarociński, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, pilski, rawicki

WZDI 30 Mb/s

kaliski, kolski, koniński, międzychodzki, obornicki, słupecki, turecki

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno, m. Poznań, pilski, rawicki

WZDI 100 Mb/s

kaliski, kolski, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, turecki

m. Kalisz, m. Leszno, m. Poznań

Źródło: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (2015 r.)
– Dostępność usług szerokopasmowych
≥ 2 Mb/s

≥ 30 Mb/s

≥ 100 Mb/s

Źródło: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim oraz jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu (2017)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
TYPOLOGIA OBSZARÓW WIEJSKICH
UWZGLĘDNIONE SKŁADOWE (KWESTIE):
Dostępność przestrzenna
Stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej
Sektor rolniczy
Sektor pozarolniczy
Lokalne finanse publiczne
Problematyka demograficzna
Zrównoważenie lokalnego rynku pracy
Problematyka edukacyjna
Aktywność społeczna
Zamożność i spójność społeczności
lokalnej
• Elementy warunków mieszkaniowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Źródło: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski oraz ich pozycja
na tle obszarów wiejskich kraju (2018)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DOFINANSOWANIE Z WRPO 2007-2013
na 1 mieszkańca oraz struktura
dofinansowania według obszarów
interwencji (stan na 30 czerwca 2017)
Źródło: Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
wielkopolskiego. Przegląd regionalny Polski 2017 (2017)

PODSUMOWANIE
– Wielkopolska Centralna na tle województwa
MOCNE STRONY/POTENCJAŁY

SŁABE STRONY/PROBLEMY

• istnienie silnych ośrodków – Poznania, Gniezna – posiadających duży
potencjał społeczno-gospodarczy
• atrakcyjność inwestycyjna (zwłaszcza Poznania i powiatu poznańskiego),
dostępność terenów inwestycyjnych
• dostępność transportowa/przestrzenna
• przedsiębiorczość, wysokie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
(zwłaszcza w Poznaniu i powiatach: poznańskim, wrzesińskim, nowotomyskim)
• duży potencjał turystyczny (walory kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe)
• rozwinięty sektor rolniczy
• korzystna sytuacja na rynku pracy (w Poznaniu oraz powiatach: poznańskim,
nowotomyskim, szamotulskim, obornickim, międzychodzkim i śremskim)
• względnie korzystna sytuacja demograficzna
• poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zwłaszcza w Poznaniu
oraz powiatach: poznańskim, szamotulskim i obornickim)
• niski poziom ubóstwa (w Poznaniu i powiatach: poznańskim, międzychodzkim,
szamotulskim, nowotomyskim)
• dobre wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne
• wysoka jakość życia mieszkańców (w Poznaniu oraz powiatach: poznańskim,
nowotomyskim, międzychodzkim, średzkim, szamotulskim)
• dobra sytuacja w zakresie edukacji (w powiatach wrzesińskim i poznańskim
oraz w Poznaniu)
• poziom absorpcji środków unijnych (WRPO)
• aktywność społeczna (w Poznaniu i powiatach: poznańskim, międzychodzkim,
nowotomyskim)

• niedostateczne uzbrojenie terenów inwestycyjnych
• dostęp do usług szerokopasmowych (zwłaszcza w powiatach:
międzychodzkim i nowotomyskim), brak środków na rozwój
e-usług
• niska jakość życia (w powiatach wągrowieckim, gnieźnieńskim
i wrzesińskim)
• problem ubóstwa (powiat wągrowiecki)
• problem niekontrolowanej suburbanizacji
• niewielki odsetek terenów objętych planami miejscowymi
(zwłaszcza w powiatach: międzychodzkim, szamotulskim,
obornickim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, wrzesińskim)
• dostępność transportowa obszarów przygranicznych do
Poznania (powiatu międzychodzkiego i wągrowieckiego)
• problem bezrobocia (w powiatach: wągrowieckim,
gnieźnieńskim, średzkim)
• niekorzystna sytuacja w zakresie edukacji (w powiatach
średzkim i obornickim)
• niewystarczający poziom upowszechnienia wychowania
przedszkolnego (zwłaszcza w powiecie wągrowieckim)
• niewielki odsetek dzieci objętych opieką żłobkową
(zwłaszcza w powiatach: szamotulskim, wągrowieckim,
wrzesińskim i gnieźnieńskim)
• przestępczość (w Poznaniu oraz powiatach poznańskim
i śremskim)

Dziękuję za uwagę
Sylwia Górniak
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al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
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