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WSTĘP 
Raport pn. „Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej” 

stanowi kolejną pogłębioną analizę dotyczącą aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa wielkopolskiego. Po opracowaniach z 2015 roku, poświęconych kolejno „Diagnozie 
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego” oraz „Analizie zróżnicowania 
wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015”, tym razem Zespół Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) skupił się na ukazaniu potencjałów 
Wielkopolski w odniesieniu do innych jednostek szczebla regionalnego (NUTS 2) funkcjonujących  
w dwóch wymiarach: krajowym i europejskim. Niniejsze opracowanie, wykorzystując szereg różnego 
rodzaju źródeł wiedzy, prezentuje sytuację społeczno-gospodarczą regionu jako elementu większych 
struktur, często jednak wyróżniającego się in plus lub in minus wśród pozostałych równorzędnych 
jednostek. Zwraca przy tym szczególną uwagę na potrzebę zobrazowania pozycji regionu (dokonania 
pozycjonowania) w kontekście zróżnicowanego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i trendów 
panujących zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, stanowiąc tym samym specyficzne uzupełnienie 
i poszerzenie „Diagnozy…” z 2015 roku. Dodatkowym elementem analizy jest również próba 
określenia wielokryterialnego zróżnicowania Polski i na tym tle wskazania pozycji województwa 
wielkopolskiego w istniejącej strukturze.  

Celem opracowania, podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej wymienionych raportów, jest 
dostarczenie niezbędnej wiedzy o kondycji rozwojowej Wielkopolski w aspektach przestrzennym, 
społecznym i gospodarczym, co jest szczególnie istotne w kontekście potrzeb zarządzania 
strategicznego regionem. W tym zakresie przygotowanie raportu stanowi element zadań 
realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego związanych z monitorowaniem strategii rozwoju województwa oraz ewentualnymi 
pracami nad jej aktualizacją.  

Niniejsza próba określenia pozycji konkurencyjnej Wielkopolski oparta jest na najnowszych 
dostępnych danych będących w dyspozycji Zespołu WROT w momencie przygotowywania 
opracowania. Pochodzą one zarówno ze źródeł wtórnych obejmujących różnego rodzaju 
opracowania, czy rankingi, jak i pierwotnych, jakimi są dane statystyczne pozyskane ze statystyki 
publicznej krajowej (Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) i wspólnotowej 
(EUROSTAT). Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2007-2015 (w wyjątkowych sytuacjach nawet 
2016 rok), przy czym w wielu przypadkach, w których analizowane są dane pochodzące ze źródeł 
wtórnych, zawęża się go do ostatniego dostępnego roku. W sytuacji natomiast, gdy analizowane są 
dane pierwotne, następuje koncentracja na 2015 roku (bądź wcześniejszym w przypadku braku 
aktualniejszych danych) z ewentualnym odniesieniem do 2007 roku (bądź późniejszego w przypadku 
ograniczonej dostępności danych). 

Pod względem zaproponowanej struktury opracowanie składa się z pięciu części, z których 
dwie pierwsze oparte są na analizie źródeł wtórnych, zaś trzy kolejne na analizie źródeł pierwotnych, 
jakimi są dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS oraz EUROSTATU. Część 
pierwsza, stanowiąca swoiste wprowadzenie do dalszych analiz, stanowi krótką informację  
o postrzeganiu województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą. Przedstawiono w niej jakościowy 
obraz sytuacji społeczno-gospodarczej, wynikający z analizy treści szeregu opracowań o regionie, 
kształtujących jego wizerunek wśród potencjalnych odbiorców. Rozdział ten w pewnym stopniu 
nawiązuje do kolejnej części, którą poświęcono analizie pozycji Wielkopolski w zewnętrznych 
rankingach (krajowych i europejskich) przygotowywanych głównie przez różnego rodzaju 
renomowane instytucje. Na tej podstawie możliwe stało się wstępne pozycjonowanie regionu  
z uwypukleniem jego ewentualnych potencjałów oraz słabości w wielu aspektach rozwoju społeczno-
gospodarczego, częściowo potwierdzające ogólne postrzeganie Wielkopolski przedstawione w części 
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pierwszej. Ostateczne określenie pozycji konkurencyjnej Wielkopolski wymaga jednak wnikliwej 
analizy danych statystycznych dla jednostek poziomu NUTS 2, którą zapoczątkowuje część trzecia 
raportu. Koncentruje się ona na ukazaniu sytuacji Wielkopolski na tle regionów Unii Europejskiej  
w oparciu o listę najpopularniejszych wskaźników rozwoju. Komentarz wzbogacający poszczególne 
ryciny nawiązuje do licznych procesów społeczno-gospodarczych mających miejsce w ostatnich latach  
w całej Europie, na które odpowiedzią jest prowadzona przez Unię Europejską polityka spójności. 
Kontynuacją dla części trzeciej jest część czwarta, która tym razem skupia się na prezentacji pozycji 
Wielkopolski na tle regionów polskich. Rozdział ten stanowi pewnego rodzaju atlas zróżnicowania 
kraju, pokazujący graficzny obraz Polski z uwzględnieniem podziału na województwa. Wzorem atlasu 
zawartego w „Analizie zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015” 
prezentuje kluczowe wskaźniki społeczno-gospodarcze pogrupowane w sześć dziedzin rozwoju, 
uwzględniając zarówno podejście statyczne (dane na mapach dotyczące 2015 roku, bądź ostatniego 
możliwego do analizy), jak i dynamiczne (dane w tabelach za lata 2007 i 2015, bądź 
wcześniejsze/późniejsze w przypadku ograniczeń w dostępie do danych). Na podobnej zasadzie jak  
w „Analizie zróżnicowania…” w części tej zrezygnowano z jakichkolwiek komentarzy, wniosków czy 
rekomendacji, pozostawiając swobodę interpretacji danych potencjalnym adresatom niniejszego 
opracowania. Zwieńczeniem raportu jest część piąta, która stanowi próbę syntetycznej 
wielowymiarowej oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski z odniesieniem do 
sytuacji w pozostałych polskich regionach oraz do stopnia zróżnicowania całego kraju. Jej efektem są 
stworzone rankingi województw dla sześciu obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego (na bazie 
cząstkowych mierników syntetycznych; ujęcie cząstkowe) oraz jeden ogólny ranking rozwoju (na 
bazie globalnego miernika syntetycznego; ujęcie całościowe), a także przeprowadzenie analizy 
skupień metodą k-średnich, określającej grupy regionów podobnych (w tym klasę regionów 
podobnych do Wielkopolski). 

 
Zespół WROT 
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I. POSTRZEGANIE WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU 
I ZA GRANICĄ 

Wielkopolska to jeden z kluczowych regionów na mapie Polski, odgrywający ważną rolę  
w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego kraju i mający istotne znaczenie dla integracji 
polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską. Województwo uznawane jest za jeden z najprężniej 
rozwijających się gospodarczo regionów Polski, posiadający duży, choć nadal nie do końca 
wykorzystany, potencjał rozwojowy. Dzięki licznym atutom województwo wielkopolskie zaliczane jest 
do grupy regionów charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością i atrakcyjnością inwestycyjną, 
zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych – czego przejawem jest m.in. napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zdolność Wielkopolski do przyciągania nowych inwestycji 
wynika m.in. z korzystnego położenia regionu na skrzyżowaniu ważnych europejskich powiązań 
komunikacyjnych, dużej chłonności rynku, wysokiego poziomu technologicznego, obecności instytucji 
otoczenia biznesu, a także ponadprzeciętnego poziomu rozwoju przemysłu oraz potencjału kapitału 
ludzkiego (jego ilości, jak i jakości). 

Województwo wielkopolskie uważane jest także za region o dobrze rozwiniętej, 
zdywersyfikowanej i otwartej na rynki międzynarodowe gospodarce. Postrzegane jest jako region 
przedsiębiorczy i gospodarny, charakteryzujący się relatywnie szybkim i stabilnym przyrostem liczby 
przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw), odznaczających się względnie dużym 
potencjałem ekonomiczno-wytwórczym i wysoką produktywnością. Cechą wyróżniającą gospodarkę 
Wielkopolski jest także zdywersyfikowany gałęziowo przemysł, reprezentowany m.in. przez branże: 
spożywczą, elektromaszynową, chemiczną, meblarską oraz paliwowo-energetyczną. Województwo 
wielkopolskie kojarzone jest także przez pryzmat dobrze rozwiniętego rolnictwa, które wraz  
z działalnością przemysłową nadal odgrywa istotną rolę w rozwoju regionu. Pomimo stosunkowo 
niskiej jakości przestrzeni rolniczej Wielkopolska przoduje wśród polskich województw pod względem 
produkcji rolniczej (zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej), mierzonej wydajnością, efektywnością, 
wyposażeniem technicznym gospodarstw rolnych czy kulturą rolną. Wielkopolska utożsamiana jest 
również z regionem oferującym duże możliwości zatrudnienia, co potwierdza względnie korzystna 
sytuacja występująca na regionalnym rynku pracy, określona wskaźnikiem stopy bezrobocia 
rejestrowego, który od wielu lat osiąga najniższą lub jedną z najniższych wartości w kraju.  

Cechą kojarzoną z województwem wielkopolskim jest też wysoka jakość zasobów ludzkich. 
Wielkopolska postrzegana jest jako region stwarzający mieszkańcom odpowiednie warunki  
i możliwości do rozwoju wiedzy i kwalifikacji, co związane jest m.in. ze względnie dobrze rozwiniętą 
siecią szkół na wszystkich poziomach edukacji i czego potwierdzeniem mogą być wysoki (jeden  
z najwyższych w kraju) poziom skolaryzacji oraz relatywnie wysoki odsetek osób z wykształceniem 
wyższym. Potencjał ludnościowy Wielkopolski – liczba mieszkańców, a przede wszystkim posiadane 
kwalifikacje oraz cechy osobowościowe, takie jak: kreatywność, pracowitość, przedsiębiorczość, 
otwartość na wyzwania i in., traktowane są jako atut regionu, mający zasadnicze znaczenie dla jego 
rozwoju. Województwo wielkopolskie postrzegane jest jako region o dużych potencjałach badawczo-
rozwojowym i akademickim, opierających się przede wszystkim na obecności renomowanych szkół 
wyższych, dysponujących wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowców. W tym zakresie szczególne 
znaczenie odgrywa Poznań, który skupia na swoim obszarze regionalne i ponadregionalne funkcje 
naukowe, dzięki którym uznawany jest jako jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich  
i naukowo-badawczych w kraju. Wysokiej jakości kapitał intelektualny regionu nie jest jednak w pełni 
wykorzystywany. Niedostatecznie rozwinięta współpraca sektora B+R z gospodarką oraz ograniczone 
powiązania między przedsiębiorstwami, skutkują tym, że Wielkopolska nadal nie jest uważana za 
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region innowacyjny, lecz traktowana jest jako region znajdujący się w początkowej fazie tworzenia 
gospodarki opartej na wiedzy. 

Wielkopolska to region o względnie dużym, chociaż nie do końca wykorzystanym  
i docenianym, potencjale turystycznym. Mimo posiadanych licznych walorów, stanowiących lub 
mogących stanowić niszowe produkty turystyczne, województwo nie jest postrzegane jako region  
o dużej atrakcyjności turystycznej. W tym zakresie Wielkopolska kojarzona jest przede wszystkim jako 
kolebka polskiej państwowości i chrześcijaństwa, charakteryzująca się wartościowym, utrwalonym  
w powszechnej świadomości, dziedzictwem kulturowo-historycznym (zarówno materialnym, jak  
i niematerialnym). Województwo doceniane jest też za posiadane walory przyrodnicze, związane  
z obecnością kompleksów leśnych (głównie w północno-zachodniej i zachodniej części regionu),  
a także licznych jezior (zwłaszcza w północnej i centralnej części regionu) i szlaków (w tym Wielkiej 
Pętli Wielkopolskiej) – położonych często w malowniczych krajobrazowo obszarach, stanowiących 
atrakcyjne miejsca do wypoczynku.  

Ogólna korzystna sytuacja społeczno-gospodarcza sprawia, że województwo wielkopolskie 
uznawane jest za region przyjazny do życia, zapewniający względnie dobre warunki do zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców – co przekłada się na pozytywną ocenę jakości ich życia. Sprzyjające warunki do 
życia potwierdza m.in. odnotowywany w ostatnich latach (i przewidywany w kolejnych) 
systematyczny wzrost liczby mieszkańców Wielkopolski. Wynika on przede wszystkim z faktu, iż 
województwo wielkopolskie, jako jedno z nielicznych, charakteryzuje się dodatnimi wartościami 
wskaźników salda migracji i przyrostu naturalnego (związanego zwłaszcza z dodatnią wartością 
wskaźnika urodzeń), które, zgodnie z prognozą demograficzną, mają utrzymywać się również  
w najbliższych latach.  

Na ukształtowany w powszechnej świadomości wizerunek Wielkopolski, jako silnego 
gospodarczo regionu, wpływ mają przede wszystkim zlokalizowane na jego obszarze ośrodki miejskie. 
Szczególne znaczenie w tym zakresie mają: stolica Wielkopolski – Poznań, a także ośrodki regionalne  
i subregionalne, tj. Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Konin, Leszno, Piła i Gniezno. Miasta te koncentrują 
na swoim obszarze ogromne potencjały społeczny i gospodarczy – w tym turystyczny (doceniany  
zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej), stanowiąc jednocześnie pewnego rodzaju 
wizytówkę całego województwa. Specyfika tych miast oraz otaczających je obszarów przyczynia się 
do występowania pewnego zróżnicowania w postrzeganiu poszczególnych części Wielkopolski. 
Południowa oraz południowo-wschodnia część regionu, w której zlokalizowane są istotne dla rozwoju 
województwa ośrodki – Kalisz i Ostrów Wielkopolski, utożsamiana jest przede wszystkim  
z przemysłami: spożywczym, włókienniczym, odzieżowym oraz elektromaszynowym. Obszar 
wschodniej Wielkopolski, wraz z Koninem, postrzegany jest najczęściej przez pryzmat przemysłu 
paliwowo-energetycznego, opierającego się na zasobach węgla brunatnego. Część południowo-
zachodnia, z głównym ośrodkiem w Lesznie, wyróżnia się wysoką produktywnością i wydajnością 
rolnictwa, sprzyjającymi rozwojowi przetwórstwa rolno-spożywczego. Charakterystyczną cechą,  
z którą utożsamia się przeważnie obszar północnej Wielkopolski, z ważnym ośrodkiem w Pile, są 
natomiast walory przyrodnicze i krajobrazowe, stwarzające odpowiednie warunki do rozwoju 
turystyki aktywnej. Na tle całego regionu odznacza się jego centralna część, w której zlokalizowany 
jest najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny w kraju i za granicą ośrodek Wielkopolski – Poznań 
(według wielu różnego rodzaju opracowań do środkowej części regionu zalicza się również pierwszą 
historyczną stolicę Polski – Gniezno). Obszar ten, dzięki zgromadzonemu potencjałowi, w tym 
skupieniu regionalnych i ponadregionalnych funkcji (administracyjnych, gospodarczych, społecznych, 
komunikacyjnych i in.), uznawany jest za siłę napędową rozwoju całego województwa. 

Cechy, z którymi utożsamia się Wielkopolskę znajdują najczęściej potwierdzenie w osiąganych 
przez region wartościach wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej oraz w opracowywanych na ich 
podstawie (przez różnego typu podmioty i instytucje) rankingach regionów, które przedstawiono  
w dalszej części opracowania. Zaprezentowany zestaw wskaźników i rankingów pozwala względnie 
wysoko ocenić pozycję, jaką zajmuje Wielkopolska pod względem różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego, w szczególności na tle kraju, zaś w mniejszym stopniu w skali europejskiej. 
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II. WIELKOPOLSKA W RANKINGACH 
W ostatnich latach zaobserwować można coraz większe zainteresowanie zagadnieniem 

konkurencyjności regionalnej, która uznawana jest za siłę napędową współczesnych procesów 
gospodarczych, wymuszającą zmiany i dostosowanie się do współczesnych warunków gospodarki 
światowej. Konkurencyjność województwa wiąże się z posiadaniem szeregu przewag przynoszących 
korzyści dla całego regionu, wynikających najczęściej z położenia geograficznego, dostępnych 
zasobów środowiska, zróżnicowanej struktury gospodarki, posiadanej infrastruktury, jakości kapitału 
ludzkiego czy też funkcjonujących instytucji naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu. 
Przeważnie rozpatruje się ją w dwóch ujęciach: z punktu widzenia potencjalnego poziomu 
konkurencyjności (posiadanej zdolności do konkurowania) oraz osiągniętych efektów 
konkurencyjności – pozycji konkurencyjnej, która przedstawiana jest najczęściej w postaci 
przekrojowych, obejmujących wiele wskaźników, rankingów1. W niniejszym rozdziale przedstawiono 
pozycję Wielkopolski z punktu widzenia ogólnodostępnych, publikowanych rankingów, które  
w pewien sposób również wpływają na to jak postrzegane jest województwo wielkopolskie poza jego 
granicami. Zaprezentowane rankingi obejmują dwie skale przestrzenne – krajową (dotyczącą 
województw Polski) i europejską (dotyczącą regionów Europy, w szczególności regionów Unii 
Europejskiej), odnosząc się zarówno do ogólnej pozycji konkurencyjnej, jak i bardziej szczegółowych 
jej aspektów: atrakcyjności inwestycyjnej, poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności, czy 
warunków i jakości życia mieszkańców. 

 
 

1. POLSKA 
Atrakcyjność inwestycyjna według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) corocznie opracowuje raport na temat 
atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw i podregionów, którego celem jest zidentyfikowanie 
występującego w tym zakresie zróżnicowania przestrzennego. W przypadku województw analiza 
uwzględnia siedem uniwersalnych czynników lokalizacji, które wpływają na ich ogólną atrakcyjność 
inwestycyjną, tj. dostępność transportową, koszty pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju 
infrastruktury gospodarczej oraz społecznej, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność 
regionów wobec inwestorów. Ocenę atrakcyjności inwestycyjnej podregionów (a od 2016 roku także 
województw) przeprowadzono natomiast w układzie trzech kategorii działalności: przemysłowej, 
usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. W tym przypadku do czynników mających znaczenie 
dla atrakcyjności inwestycyjnej zaliczono: dostępność transportową, wielkość i jakość zasobów pracy, 
poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, poziom rozwoju gospodarczego, stopień ochrony i stan 
środowiska przyrodniczego oraz poziom bezpieczeństwa powszechnego. W przypadku działalności 
przemysłowej uwzględnia się dodatkowo koszty pracy, w przypadku działalności usługowej – koszty 
pracy oraz chłonność rynku zbytu, natomiast w działalności zaawansowanej technologicznie  
– chłonność rynku zbytu oraz poziom rozwoju infrastruktury społecznej. 

W opublikowanym w 2016 roku raporcie IBnGR – Atrakcyjność inwestycyjna województw  

i podregionów Polski 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, Wielkopolska znalazła się w grupie 
najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województw (ryc. 1), uzyskując piątą lokatę – wyższą 
atrakcyjnością cechowały się jedynie województwa: śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie 
(tab. 1). Wysoka pozycja województwa wielkopolskiego w rankingu wynikała przede wszystkim  
z ponadprzeciętnej dostępności transportowej (drugie miejsce wśród województw), związanej  

                                                                 
1 U. Bronisz, 2013. Metody badania konkurencyjności regionów, Studia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa. 
H. Godlewska-Majkowska (red.), 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa. 
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z bliskością zachodniej granicy kraju, i względnie wysokim poziomem rozwoju sektorów transportu  
i logistyki, oraz zasobów i kosztów pracy (trzecie miejsce). Za słabą stronę województwa uznać należy 
natomiast infrastrukturę społeczną (odnoszącą się do liczby i aktywności instytucji kultury oraz 
nasycenia infrastruktury hotelowej i gastronomicznej) – 11. miejsce w kraju, a także rynek zbytu  
– dziewiąte miejsce w zestawieniu. W odniesieniu do pozostałych elementów wziętych pod uwagę  
w analizie atrakcyjności inwestycyjnej województwo osiągnęło także stosunkowo wysokie pozycje  
w kraju. W przypadku infrastruktury gospodarczej oraz bezpieczeństwa zajęło piąte miejsce, 
natomiast w przypadku aktywności wobec inwestorów – szóste miejsce wśród województw. 

 
Ryc. 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2016 roku  

 
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 (2016) 
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Tab. 1. Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski na tle województw w 2016 roku 

Województwo 
Atrakcyjność 

inwestycyjna ogółem 
Dostępność 

transportowa 
Zasoby  

i koszty pracy 
Rynek 
zbytu 

Infrastruktura 
gospodarcza 

Infrastruktura 
społeczna 

Bezpieczeństwo 
powszechne 

Aktywność wobec 
inwestorów 

śląskie 1 7 1 2 2 1 14 2 

dolnośląskie 2 5 5 3 1 3 16 1 

mazowieckie 3 1 10 1 3 4 15 5 

małopolskie 4 10 2 4 4 2 8 8 

wielkopolskie 5 2 3 9 5 11 5 6 

zachodniopomorskie 6 3 12 8 8 6 10 3 

łódzkie  7 6 4 7 7 9 11 7 

pomorskie 8 11 8 5 10 5 13 4 

opolskie 9 9 13 10 6 13 9 9 

kujawsko-pomorskie 10 8 7 11 16 7 6 11 

lubuskie 11 4 11 6 11 14 12 14 

podkarpackie 12 14 6 12 9 10 1 13 

świętokrzyskie 13 12 9 16 14 8 3 16 

lubelskie 14 13 15 13 12 16 2 12 

warmińsko-mazurskie 15 15 14 15 13 12 7 10 

podlaskie 16 16 16 14 15 15 4 15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 (2016) 
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Rozpatrując atrakcyjność inwestycyjną województw w poszczególnych kategoriach inwestycji, 
można stwierdzić, iż Wielkopolska stwarza korzystne warunki dla lokowania działalności usługowej 
(piąte miejsce w rankingu), natomiast w przypadku działalności przemysłowej oraz zaawansowanej 
technologicznie cechuje się przeciętną atrakcyjnością inwestycyjną – zajęła odpowiednio siódme oraz 
ósme miejsce wśród regionów (ryc. 2; tab. 2). Osiągnięte przez województwo wielkopolskie wyniki  
w rankingach były w szczególności pochodną względnie korzystnej sytuacji regionu w zakresie 
dostępności transportowej, poziomu bezpieczeństwa, a także jakości występujących w regionie 
zasobów pracy oraz kosztów pracy. Natomiast niekorzystny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną 
regionu miały przede wszystkim takie czynniki, jak: jakość środowiska przyrodniczego oraz przeciętny 
poziom rozwoju gospodarczego i infrastruktury gospodarczej. 

 
Ryc. 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw dla prowadzenia działalności przemysłowej, usługowej oraz 

zaawansowanej technologicznie w 2016 roku 

DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 

 
 

cd. na następnej stronie 
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DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 
DZIAŁALNOŚĆ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE 

 
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 (2016) 
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Tab. 2. Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski dla prowadzenia działalności przemysłowej, usługowej 
i zaawansowanej technologicznie na tle województw w 2016 roku 

Województwo 

Pozycja w rankingu 

działalność 
przemysłowa 

działalność 
usługowa 

działalność 
zaawansowana 
technologicznie 

dolnośląskie 2 4 3 

kujawsko-pomorskie 7 9 10 

lubelskie 12 15 15 

lubuskie 9 14 12 

łódzkie 3 8 8 

małopolskie 5 3 2 

mazowieckie 16 2 1 

opolskie 10 10 9 

podkarpackie 6 6 11 

podlaskie 14 16 16 

pomorskie 11 7 5 

śląskie 1 1 4 

świętokrzyskie 13 12 13 

warmińsko-mazurskie 15 13 14 

wielkopolskie 8 5 7 

zachodniopomorskie 4 11 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Atrakcyjność inwestycyjna  
województw i podregionów Polski 2016 (2016) 

 

Szczególnie duże znaczenie dla atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego ma 
podregion poznański, charakteryzujący się bardzo wysoką atrakcyjnością dla lokowania wszystkich 
analizowanych typów działalności. W przypadku działalności przemysłowej zajął on siódme miejsce,  
w odniesieniu do działalności usługowej – piąte miejsce, natomiast w przypadku działalności 
zaawansowanej technologicznie – trzecie miejsce wśród polskich podregionów2 (tab. 3). Wynika to 
przede wszystkim z dobrej dostępności transportowej tego podregionu, wielkości i jakości zasobów 
pracy, poziomu rozwoju gospodarczego, a w przypadku działalności usługowej i zaawansowanej 
technologicznie także ze względnie dużej chłonności rynku i dobrze rozwiniętej infrastruktury. 
Pozostałe podregiony Wielkopolski charakteryzowały się niższą atrakcyjnością inwestycyjną.  
W przypadku działalności przemysłowej oraz usługowej względnie korzystną sytuacją cechował się 
podregion koniński, który znalazł się w grupie podregionów posiadających wysoką atrakcyjność 
inwestycyjną (ryc. 3). Najmniej korzystną sytuacją w tym zakresie charakteryzowały się podregiony 
leszczyński i pilski, które zakwalifikowano odpowiednio do grupy jednostek o niskiej i najniższej 
atrakcyjności inwestycyjnej. W odniesieniu do działalności zaawansowanej technologicznie 
podregiony Wielkopolski (poza poznańskim) cechowały się natomiast względnie niekorzystną sytuacją 
– podregiony koniński i leszczyński zakwalifikowano do grupy podregionów o przeciętnej 
atrakcyjności, natomiast dwa pozostałe podregiony do grupy jednostek o niskiej atrakcyjności 
inwestycyjnej. 

 

 

 

                                                                 
2 Dla potrzeb raportu podregiony tworzone przez duże miasta (Katowice, Poznań, Warszawa, Wrocław itd.) połączono z otaczającymi je  
(i powiązanymi funkcjonalnie) jednostkami, w związku z czym w analizie uwzględniono 60 podregionów. 
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Tab. 3. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów Wielkopolski dla prowadzenia działalności przemysłowej, 
usługowej oraz zaawansowanej technologicznie w 2016 roku 

Podregion 

Pozycja w rankingu 

działalność 
przemysłowa 

działalność 
usługowa 

działalność 
zaawansowana 
technologicznie 

kaliski 35 29 40 

koniński 19 20 35 

leszczyński 41 39 33 

pilski 51 55 43 

poznański 7 5 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Atrakcyjność inwestycyjna  
województw i podregionów Polski 2016 (2016) 

 

Ryc. 3. Atrakcyjność inwestycyjna polskich podregionów dla prowadzenia działalności przemysłowej, usługowej 
oraz zaawansowanej technologicznie w 2016 roku 

DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 

  
 

cd. na następnej stronie 
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DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE 

 
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 (2016) 
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Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski według raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych 

Ocena potencjału inwestycyjnego województw jest również przedmiotem zainteresowania 
raportu Atrakcyjność inwestycyjna regionów, opracowywanego corocznie (od 2008 roku) na zlecenie 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Do jego oceny wykorzystuje się dwa 
podejścia. Pierwsze z nich dotyczy potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej jednostek3 w dwóch 
ujęciach:  

• podstawowym (PAI1) – oceniającym walory lokalizacyjne regionów na podstawie wskaźników 
odnoszących się zarówno do całej gospodarki narodowej, jak i jej wybranych sekcji (przemysłu, 
handlu i napraw, zakwaterowania i gastronomii oraz działalności profesjonalnej, naukowej  
i technicznej),  

• ogólnym (PAI2) – wykorzystującym wskaźniki skonstruowane wyłącznie dla województw (na 
podstawie cech dostępnych od poziomu województw), opracowane w celu oceny 
atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki narodowej oraz w odniesieniu do ww. sekcji 
gospodarki. 

Drugie podejście dotyczy natomiast oceny rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej4 
województw (RAI). 

 
Tab. 4. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski na tle województw (PAI1) w 2015 roku 

Pozycja w 
rankingu 

Województwo 
Gospodarka 
narodowa 

Przemysł 
Handel  

i naprawy 
Zakwaterowanie 

i gastronomia 

Działalność 
profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

1 mazowieckie A A A A A 

2 śląskie A A C C A 

3 dolnośląskie A A A B B 

4 małopolskie B B A A B 

5 pomorskie B C A A B 

6 zachodniopomorskie B C D A C 

7 łódzkie C B E E D 

8 wielkopolskie C C B D B 

9 kujawsko-pomorskie C C E E D 

10 podkarpackie E E D E D 

11 lubuskie E E D D E 

12 warmińsko-mazurskie E E C C D 

13 opolskie E E E F E 

14 podlaskie E E E D E 

15 lubelskie F F F F F 

16 świętokrzyskie F F F F F 

* A – najwyższa atrakcyjność, F – najniższa atrakcyjność 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016 (2016) 

 
Według raportu PAIiIZ z 2016 roku najwyższą atrakcyjnością inwestycyjną (klasa A) 

charakteryzowały się województwa: mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Województwo wielkopolskie, 
zajmując w ogólnym rankingu ósmą pozycję (tab. 4), należało natomiast do grupy regionów 
posiadających przeciętne walory lokalizacyjne (klasa C atrakcyjności inwestycyjnej w ujęciu 

                                                                 
3 Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna rozumiana jest jako zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów 
inwestora. 
4 Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna rozumiana jest jako zdolność regionu do wykreowania satysfakcji klienta – inwestora i wywołania 
absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji. Można ją mierzyć za pomocą efektywności poniesionych nakładów kapitału. 



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

18 
 

podstawowym – PAI1). Biorąc pod uwagę atrakcyjność inwestycyjną dla poszczególnych sekcji 
gospodarki, można stwierdzić, iż najwyższą atrakcyjność Wielkopolska wykazywała w sekcjach handlu 
i napraw oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w przypadku których została 
zakwalifikowana do grupy województw o atrakcyjności inwestycyjnej klasy B. W odniesieniu do 
pozostałych analizowanych sekcji gospodarki, tj. przemysłu oraz zakwaterowania i gastronomii, 
województwo wielkopolskie charakteryzowało się natomiast niższymi walorami lokalizacyjnymi  
– odpowiednio atrakcyjnością klasy C oraz D.  

Poza oceną potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów w ujęciu podstawowym (PAI1)  
w raporcie znaleźć można także, sporządzone dla każdego z województw, oceny wyróżniające dany 
region pod względem potencjalnej (PAI2) i rzeczywistej (RAI) atrakcyjności inwestycyjnej. Zgodnie  
z nimi województwo wielkopolskie cechowało się relatywnie dużą potencjalną atrakcyjnością 
inwestycyjną (klasa C), zarówno w przypadku gospodarki narodowej ogółem, jak i analizowanych jej 
sekcji, tj. przemysłu kapitałochłonnego i pracochłonnego, handlu i napraw, zakwaterowania  
i gastronomii oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Natomiast w przypadku 
rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej (RAI) Wielkopolska wyróżniała się przede wszystkim  
w sekcjach gospodarki: handel i naprawy (klasa A), przemysł (klasa B) oraz działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna (klasa C). Elementy te wpłynęły na ogólną ocenę rzeczywistej atrakcyjności 
inwestycyjnej dla gospodarki narodowej, w przypadku której Wielkopolskę zakwalifikowano do grupy 
regionów o atrakcyjności klasy C.  

Analizując atrakcyjność inwestycyjną województwa wielkopolskiego warto zwrócić uwagę na 
jej przestrzenne zróżnicowanie. W tym zakresie najkorzystniejszą sytuację odnotowano w trzech 
miastach na prawach powiatu, tj. Poznaniu, Lesznie i Koninie, które znalazły się w grupie powiatów  
o najwyższej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (klasa A), zarówno w odniesieniu do gospodarki 
narodowej ogółem, jak i do wybranych jej sekcji (ryc. 4) – uplasowały się one kolejno na 7., 14. oraz 
34. miejscu wśród polskich powiatów. Względnie wysoką ogólną atrakcyjnością inwestycyjną 
charakteryzowały się ponadto miasto Kalisz (klasa A) oraz powiat poznański (klasa B), które zajęły 
odpowiednio 72. oraz 75. pozycję w kraju, a także powiaty: średzki, turecki, chodzieski, pilski  
i kępiński, które zaliczono do grupy powiatów o atrakcyjności inwestycyjnej klasy C (tab. 5). Najniższą 
potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną w Wielkopolsce charakteryzował się natomiast powiat kaliski 
(klasa F) oraz powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, kolski, koniński, leszczyński, pleszewski, słupecki, 
wągrowiecki i złotowski (klasa E). 

 
Tab. 5. Powiaty Wielkopolski charakteryzujące się najwyższą potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną 

w 2015 roku 

Pozycja w 
rankingu 

Powiat 
Gospodarka 
narodowa 

Przemysł 
Handel  

i naprawy 
Zakwaterowanie  

i gastronomia 

Działalność 
profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

7 m. Poznań A A A A A 

14 m. Leszno A A A A A 

34 m. Konin A A A A A 

72 m. Kalisz A A A C A 

75 poznański B B B B A 

104 średzki C C C C C 

112 turecki C C C D C 

124 chodzieski C C C D C 

129 pilski C C C D C 

132 kępiński C D D D D 

* A – najwyższa atrakcyjność, F – najniższa atrakcyjność 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016. Województwo wielkopolskie (2016) 
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Ryc. 4. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna powiatów Wielkopolski w 2015 roku 

 
Źródło: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016. Województwo wielkopolskie (2016) 
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Warunki i poziom życia w Wielkopolsce 

Województwo wielkopolskie wyróżnia się na tle polskich regionów względnie dobrymi 
warunkami i jakością życia mieszkańców, co potwierdza, opracowywany od 2000 roku, raport 
Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, dokonujący oceny regionów pod 
względem różnych aspektów życia ludności. W przypadku warunków życia analizę przeprowadzono  
z punktu widzenia finansowych możliwości zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych w ośmiu 
obszarach, tj.: dochody, wyżywienie, zasobność materialna, warunki mieszkaniowe, kształcenie dzieci, 
ochrona zdrowia, uczestnictwo w kulturze oraz wypoczynek, stanowiących składowe wskaźnika 
syntetycznego. W analizie poziomu jakości życia uwzględniono natomiast osiem niezależnych 
wymiarów życia, zarówno o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym, tj. kapitał społeczny, 
dobrostany: psychiczny, fizyczny i społeczny, poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny, stres 
życiowy i patologie. 

Pod względem warunków życia ludności Wielkopolska zajęła czwarte miejsce wśród polskich 
regionów – za województwami: małopolskim, opolskim i lubuskim (tab. 6). Jej wysoka pozycja  
w zestawieniu wynikała przede wszystkim z najwyższego wśród województw stopnia zaspokojenia 
potrzeb w obszarach dotyczących wyżywienia (pierwsze miejsce), a także uczestnictwa w kulturze 
oraz wypoczynku (drugie miejsce). W przypadku pozostałych aspektów wziętych pod uwagę do oceny 
warunków życia sytuacja województwa wielkopolskiego kształtowała się mniej korzystnie.  
W przypadku zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia zajęło ono siódme miejsce, w zakresie 
dochodów, zasobności materialnej oraz kształcenia dzieci – ósme miejsce, natomiast pod względem 
zaspokojenia potrzeb w obszarze warunków mieszkaniowych – dziesiąte miejsce wśród regionów. 

Względnie wysoki poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wielkopolski wpłynął na ocenę 
jakości ich życia. Pod tym względem województwo wielkopolskie uplasowało się w 2015 roku na 
trzecim miejscu w kraju, co należy uznać za stosunkowo dobry wynik – wyższą jakością życia 
charakteryzowały się jedynie województwa małopolskie i pomorskie (tab. 7). Sytuacja Wielkopolski  
w poszczególnych aspektach jakości życia była jednak zróżnicowana. Na tle regionów wyróżniała się 
ona w szczególności wysokim poziomem dobrostanów psychicznego, społecznego i materialnego 
ludności – w tych aspektach jakości życia uplasowała się kolejno na drugim, trzecim i czwartym 
miejscu wśród województw. Względnie korzystna sytuacja występowała także w zakresie patologii, 
poziomu cywilizacyjnego, dobrostanu fizycznego i kapitału społecznego, w przypadku których pozycja 
województwa w zestawieniu oscylowała w granicach od szóstego do dziewiątego miejsca. Za słabą 
stronę województwa uznać należy natomiast względnie wysoki poziom stresu życiowego 
mieszkańców – pod tym względem Wielkopolska znalazła się w grupie pięciu województw 
cechujących się najwyższym jego poziomem.  

Rozpatrując jakość życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, warto również zwrócić 
uwagę na występujące pod tym względem zróżnicowanie przestrzenne. Najbardziej korzystna 
sytuacja w tym zakresie występowała w podregionach: kaliskim, poznańskim i konińskim, które 
znalazły się w grupie 20 podregionów cechujących się najwyższą jakością życia – zajęły one kolejno 
15., 16. oraz 17. miejsce wśród polskich podregionów. Najmniej korzystną sytuację odnotowano 
natomiast w podregionie pilskim, który uplasował się dopiero na 44. pozycji w zestawieniu (na 60 
możliwych). Ostatni z podregionów województwa wielkopolskiego – leszczyński – zajął 22. miejsce  
w rankingu. 
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Tab. 6. Pozycja Wielkopolski na tle województw pod względem warunków życia mieszkańców w 2015 roku 

Województwo 
Ogólna pozycja 

w rankingu 

Obszary warunków życia 

dochody wyżywienie zasobność 
materialna 

warunki 
mieszkaniowe 

kształcenie 
dzieci 

ochrona 
zdrowia 

uczestnictwo  
w kulturze 

wypoczynek 

małopolskie 1 5 2 4 2 6 2 5 4 

opolskie 2 11 3 2 9 3 1 1 5 

lubuskie 3 4 6 13 8 1 4 3 3 

wielkopolskie 4 8 1 8 10 8 7 2 2 

mazowieckie 5 1 8 9 4 12 9 4 1 

pomorskie 6 2 11 12 5 9 3 7 10 

śląskie 7 6 4 14 1 10 8 14 12 

podlaskie 8 10 7 1 11 5 12 12 13 

zachodniopomorskie 9 7 10 6 6 13 11 9 8 

dolnośląskie 10 3 13 11 7 11 16 16 5 

podkarpackie 11 16 15 5 2 4 15 8 16 

świętokrzyskie 12 13 9 3 12 2 10 13 15 

kujawsko-pomorskie 13 14 14 15 13 7 6 11 7 

łódzkie 14 9 5 10 15 15 13 15 14 

lubelskie 15 15 12 7 16 14 5 10 11 

warmińsko-mazurskie 16 12 16 15 14 16 14 6 9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (2015) 
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Tab. 7. Pozycja Wielkopolski na tle województw pod względem jakości życia mieszkańców w 2015 roku 

Województwo 
Ogólna 

pozycja w 
rankingu 

Aspekty jakości życia 

poziom 
cywilizacyjny 

dobrostan 
społeczny 

dobrostan 
materialny 

patologie* 
kapitał 

społeczny 
dobrostan 

fizyczny 
dobrostan 
psychiczny 

stres 
życiowy* 

małopolskie 1 4 2 3 1 5 2 1 16 

pomorskie 2 1 5 2 15 3 10 3 12 

wielkopolskie 3 7 3 4 6 9 8 2 13 

mazowieckie 4 2 9 1 11 1 4 6 7 

warmińsko-mazurskie 5 14 11 10 2 12 1 9 14 

śląskie 6 5 10 6 13 6 6 4 8 

kujawsko-pomorskie 7 9 6 15 3 13 7 5 15 

dolnośląskie 8 3 8 5 12 4 15 8 1 

opolskie 9 11 1 12 10 8 13 11 5 

podkarpackie 10 12 7 16 4 2 11 12 3 

podlaskie 11 10 15 9 8 16 5 16 11 

lubelskie 12 15 4 14 5 7 14 15 6 

lubuskie 13 6 12 7 14 10 16 10 4 

zachodniopomorskie 14 8 16 8 16 14 3 7 2 

łódzkie 15 13 14 11 9 15 9 13 10 

świętokrzyskie 16 16 13 13 7 11 12 14 9 

* im wyższa lokata, tym wyższy poziom patologii/stresu życiowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (2015)
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Pewne zróżnicowanie w sytuacji społeczno-gospodarczej występowało także w odniesieniu do 
poszczególnych aspektów jakości życia (tab. 8). W zakresie poziomu cywilizacyjnego na tle 
podregionów wyróżniał się podregion poznański, który zajął czwarte miejsce w zestawieniu, 
natomiast najmniej korzystną sytuacją charakteryzował się podregion pilski, który zajął dopiero 55. 
miejsce wśród polskich podregionów. Pod względem dobrostanu społecznego podregiony 
Wielkopolski charakteryzowały się względnie dobrą sytuacją – wszystkie znalazły się one w grupie 20 
najwyżej ocenionych podregionów Polski (najwyżej oceniono podregion koniński – siódme miejsce, 
natomiast najniżej leszczyński – 20. miejsce w kraju). Stosunkowo korzystną sytuację odnotowano 
także w aspekcie jakości życia, związanym z dobrostanem psychicznym oraz dobrobytem 
materialnym. W przypadku pierwszego z nich na tle podregionów wyróżniały się przede wszystkim 
podregiony kaliski oraz poznański, które zajęły odpowiednio trzecie oraz siódme miejsce w rankingu. 
Najmniej korzystnie w tym aspekcie prezentował się natomiast podregion pilski, który uplasował się 
na 31. miejscu. W przypadku dobrobytu materialnego najkorzystniejszą sytuacją charakteryzowały się 
podregiony poznański oraz koniński – zajęły one kolejno 7. i 13. miejsce w zestawieniu, zaś najmniej 
korzystną podregion pilski – 38. miejsce w kraju. Większość wielkopolskich podregionów 
charakteryzowała się relatywnie korzystną sytuacją w zakresie patologii. W tym względzie na tle 
podregionów odznaczał się podregion pilski, w którym skala zjawisk patologicznych była najniższa  
w kraju. Najmniej korzystną sytuację odnotowano natomiast w podregionie leszczyńskim, który zajął 
dopiero 41. miejsce w rankingu. W kwestiach dotyczących kapitału społecznego i dobrostanu 
fizycznego w województwie wielkopolskim odnotowano znaczne zróżnicowanie. W przypadku 
kapitału społecznego dwa podregiony, tj. poznański oraz leszczyński, znalazły się w grupie jednostek 
charakteryzujących się relatywnie wysokim jego poziomem – zajęły odpowiednio drugie i dziewiąte 
miejsce w kraju, natomiast pozostałe podregiony: kaliski, koniński i pilski należały do grupy 
podregionów o względnie niskim poziomie kapitału społecznego – uplasowały się kolejno na 42., 49.  
i 57. miejscu w rankingu. Pod względem dobrostanu fizycznego na tle wielkopolskich podregionów 
znacząco wyróżniał się poznański – drugie miejsce w kraju, natomiast pozostałe podregiony 
cechowały się znacznie niższym jego poziomem – w szczególności leszczyński i pilski, które zajęły 
dopiero 49. oraz 51. miejsce wśród podregionów Polski. Za słabą stronę wszystkich podregionów 
województwa wielkopolskiego, wpływającą negatywnie na jakość życia ich mieszkańców, uznać 
należy poziom stresu życiowego, w przypadku którego znalazły się one w grupie 10 podregionów  
o najwyższym jego poziomie. 

 
Tab. 8. Pozycja podregionów Wielkopolski na tle kraju pod względem jakości życia mieszkańców w 2015 roku 

Podregion 
Ogólna 

pozycja w 
rankingu 

Aspekty jakości życia 

poziom 
cywilizacyjny 

dobrostan 
społeczny 

dobrobyt 
materialny 

patologie* 
kapitał 

społeczny 
dobrostan 

fizyczny 
dobrostan 
psychiczny 

stres 
życiowy* 

kaliski 15 22 13 16 14 42 39 3 51 

koniński 17 35 7 13 16 49 22 22 51 

leszczyński 22 22 20 22 41 9 49 14 53 

pilski 44 55 10 38 1 57 51 31 55 

poznański 16 4 13 7 24 2 2 7 53 

* im wyższa lokata, tym wyższy poziom patologii/stresu życiowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (2015) 

 

Poziom życia (aspekt ekonomiczny) według rankingu Bankier.pl  

Względnie wysoki poziom życia mieszkańców Wielkopolski potwierdza także, przygotowane 
przez Dział Analiz Bankier.pl, opracowanie Regiony 2014: co się zmieniło w samorządach od 2010 r.?, 
w którym, poza ogólną charakterystyką regionów i zmian odnotowanych w zakresie wysokości 
wynagrodzeń i przeciętnej stopy bezrobocia, znaleźć można również ranking oceniający województwa 
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pod względem ekonomicznego klimatu do życia. Zestawienie opracowano na podstawie wskaźnika 
syntetycznego, w którym uwzględniono takie aspekty życia, jak: przeciętne wynagrodzenie, średnia 
cena m2 mieszkania występującą na rynku pierwotnym w największym mieście regionu, stopa 
bezrobocia oraz poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.  

Zgodnie z przeprowadzonymi na potrzeby raportu analizami, województwo wielkopolskie 
należało do grupy regionów charakteryzujących się najbardziej korzystnym klimatem do życia  
(w ujęciu ekonomicznym). Wielkopolska znalazła się bowiem na trzecim miejscu w rankingu (tab. 9)  
– za województwami mazowieckim i śląskim – co wynikało przede wszystkim z najniższej wśród 
województw wartości stopy bezrobocia (7,9%) oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw (trzecie miejsce wśród województw – ponad 642 tys. osób). Słabą stroną 
województwa wielkopolskiego, mającą największy wpływ na osiągniętą pozycję w rankingu, była 
natomiast względnie niekorzystna relacja ceny, jaką trzeba zapłacić za 1 m2 mieszkania do wysokości 
otrzymywanego przeciętnego wynagrodzenia brutto – pod tym względem Wielkopolska uplasowała 
się na ostatniej pozycji wśród regionów (względnie wysokie koszty mieszkań – czwarte miejsce wśród 
województw, przy przeciętnych zarobkach – ósme miejsce na tle województw). 

 
Tab. 9. Miejsce Wielkopolski na tle województw pod względem poziomu życia mieszkańców według 

rankingu Bankier.pl 

Miejsce w 
rankingu 

Województwo 

1 mazowieckie 

2 śląskie 

3 wielkopolskie 

4 lubuskie 

5 łódzkie 

6 dolnośląskie 

7 opolskie 

8 kujawsko-pomorskie 

9 małopolskie 

10 podkarpackie 

11 pomorskie 

12 zachodniopomorskie 

13 podlaskie 

14 lubelskie 

15 świętokrzyskie 

16 warmińsko-mazurskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Regiony 2014: co się zmieniło w samorządach od 2010 r.? (2014) 

 

Kapitał ludzki w Wielkopolsce  

Kapitał ludzki, rozumiany najczęściej jako zasoby wiedzy i umiejętności zdobyte w trakcie 
kształcenia i praktyki zawodowej oraz zasoby zdrowia i energii witalnej5, stanowi istotny czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym zakresie Wielkopolska charakteryzuje się względnie 
korzystną sytuacją na tle pozostałych województw, co potwierdza analiza przeprowadzona przez  
J. M. Nazarczuka, M. Cichą-Nazarczuk6 (2014), prezentująca przestrzenne zróżnicowanie jakości 
kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2000-2013 (w układzie województw). Podstawę analizy stanowił 

                                                                 
5 B. Kożuch (red.), 2000. Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok. 
6 J. M. Nazarczuk, M. Cicha-Nazarczuk, 2014. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski, W: J. Buko (red.), Rola kapitału ludzkiego  
w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 114, Szczecin,  
s. 189–200. 
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wskaźnik syntetyczny (oparty na metryce Mahalanobisa) uwzględniający sześć elementów: przeciętną 
liczbę lat nauki, udział osób z wykształceniem wyższym w wieku 25-64 lata, liczbę studentów 
przypadającą na 10 000 mieszkańców, liczbę uczestników studiów doktoranckich w przeliczeniu na 
10 000 mieszkańców, odsetek osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w wieku 25-64 lat 
oraz wydatki gmin i miast na prawach powiatu na oświatę i wychowanie per capita. Zgodnie z nim  
w 2013 roku Wielkopolska znalazła się wśród województw cechujących się wysoką jakością kapitału 
ludzkiego, zajmując szóste miejsce w kraju, za województwami: mazowieckim, małopolskim, śląskim, 
dolnośląskim i pomorskim (tab. 10). 

 
Tab. 10. Pozycja Wielkopolski na tle województw w zakresie jakości kapitału ludzkiego w latach 2000-2013 

Województwo 2000 2005 2009 2010 2013 

mazowieckie 1 1 1 1 1 

małopolskie 3 2 2 2 2 

śląskie 6 4 4 4 3 

dolnośląskie 2 3 3 3 4 

pomorskie 7 8 7 5 5 

wielkopolskie 9 5 8 6 6 

lubelskie 4 6 6 7 7 

łódzkie 8 7 5 8 8 

podlaskie 10 11 10 9 9 

kujawsko-pomorskie 11 10 13 11 10 

zachodniopomorskie 5 9 9 10 11 

podkarpackie 16 15 12 12 12 

świętokrzyskie 13 12 15 14 13 

opolskie 14 16 14 13 14 

warmińsko-mazurskie 12 13 11 15 15 

lubuskie 15 14 16 16 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. M. Nazarczuk, M. Cicha-Nazarczuk (2014) 

 

Poziom przedsiębiorczości w Wielkopolsce  

Województwo wielkopolskie uznawane jest za region charakteryzujący się relatywnie wysokim 
poziomem przedsiębiorczości. Potwierdzają to publikowane od 2008 roku przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

w Polsce, zawierające ocenę poziomu przedsiębiorczości w województwach, na podstawie której 
sporządza się następnie ranking. Przygotowywane zestawienia bazują na syntetycznym wskaźniku 
przedsiębiorczości, uwzględniającym pozycję województw w 26 podrankingach obrazujących 
kształtowanie się zmiennych związanych z rozwojem przedsiębiorczości w danym regionie7.  

 
 
 

                                                                 
7 Rankingi obejmowały następujące wskaźniki: 

− liczba przedsiębiorstw aktywnych przypadająca na 1 000 mieszkańców (dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich), 

− liczba pracujących przypadająca na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich, 

− liczba pracujących w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, 

− wysokość przychodów przypadająca na aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie, 

− wysokość przychodów w przeliczeniu na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej, średniej, 

− udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich, 

− przeciętne wynagrodzenie w aktywnych przedsiębiorstwach małych i średnich, 

− wysokość nakładów inwestycyjnych na aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, 

− wysokość nakładów inwestycyjnych na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym i średnim. 
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Ryc. 5. Wskaźnik przedsiębiorczości w województwach w 2014 roku według raportu PARP  

 
Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2016) 

 
Tab. 11. Pozycja Wielkopolski w rankingu przedsiębiorczości PARP w latach 2008–2014 

Województwo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

mazowieckie 1 1 1 1 1 1 1 

pomorskie 2 2 3 2 2 2 2 

wielkopolskie 5 3 2 3 3 6 3 

dolnośląskie 3 6 5 6 5 4 4 

śląskie 4 4 6 5 4 3 5 

małopolskie 7 5 4 4 6 5 6 

kujawsko-pomorskie 8 8 10 7 7 8 7 

podlaskie 9 11 12 9 11 13 8 

zachodniopomorskie 6 7 9 11 8 7 9 

łódzkie 12 13 8 12 9 10 10 

opolskie 11 9 11 8 10 9 11 

podkarpackie 14 14 14 14 14 12 12 

świętokrzyskie 13 12 7 10 12 14 13 

lubuskie 10 10 13 13 13 11 14 

lubelskie 16 15 16 15 15 15 15 

warmińsko-mazurskie 15 16 15 16 16 16 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2016)
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Tab. 12. Pozycja Wielkopolski na tle województw w wybranych aspektach przedsiębiorczości w 2014 roku 

Województwo 
Ogólna 

pozycja w 
rankingu 

Liczba aktywnych 
MŚP/ 1 000 

mieszkańców 

Przychody 
przypadające na 1  

aktywne MŚP (mln zł) 

Nakłady inwestycyjne 
przypadające na 1 

aktywne MŚP (tys. zł) 

przeciętne wynagrodzenie 
w małych 

przedsiębiorstwach 

przeciętne wynagrodzenie 
w średnich 

przedsiębiorstwach 

wartość lokata wartość  lokata wartość lokata wartość  lokata wartość lokata 

dolnośląskie 4 50,4 5 1,0 8 41,7 8 3 000 3 4 072 3 

kujawsko-pomorskie 7 42,6 10 1,1 3 45,3 5 2 612 8 3 439 10 

lubelskie 15 35,9 15 1,0 8 38,0 12 2 412 13 3 319 14 

lubuskie 14 44,8 9 0,9 13 30,1 16 2 547 10 3 353 13 

łódzkie 10 47,8 7 1,0 8 41,0 11 2 518 11 3 361 12 

małopolskie 6 50,3 6 1,1 3 35,4 15 2 699 7 3 911 4 

mazowieckie 1 60,3 1 1,7 1 70,7 1 3 706 1 5 516 1 

opolskie 11 38,0 12 1,1 3 43,1 6 2 572 9 3 700 7 

podkarpackie 12 35,0 16 1,0 8 48,1 2 2 380 16 3 128 16 

podlaskie 8 38,1 11 1,0 8 46,0 4 2 483 12 3 570 9 

pomorskie 2 51,5 4 1,1 3 47,9 3 3 111 2 4 205 2 

śląskie 5 46,2 8 1,2 2 42,7 7 2 847 4 3 873 5 

świętokrzyskie 13 38,0 12 0,9 13 36,2 13 2 386 15 3 412 11 

warmińsko-mazurskie 16 37,0 14 0,8 15 36,2 13 2 408 14 3 226 15 

wielkopolskie 3 54,2 2 1,2 2 41,2 10 2 768 6 3 679 8 

zachodniopomorskie 9 53,4 3 0,8 15 41,3 9 2 783 5 3 846 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2016) 
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Zgodnie z raportami PARP, Wielkopolska należy do grupy najbardziej przedsiębiorczych 
województw w kraju. W 2014 roku, podobnie jak w latach 2009, 2011 i 2012 (tab. 11), zajęła ona 
trzecią lokatę w rankingu – za województwami: mazowieckim i pomorskim (ryc. 5). Biorąc pod uwagę 
najważniejsze (wskazane w raporcie) wskaźniki wykorzystane do opracowania rankingu (tab. 12), 
można stwierdzić, iż Wielkopolska wyróżniała się na tle regionów względnie wysoką liczbą aktywnych 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przypadających na 1 000 mieszkańców (drugie miejsce  
w kraju – 54,2 aktywnych podmiotów, przy najwyższej wartości w przypadku województwa 
mazowieckiego – 60,3 aktywnych podmiotów) oraz wartością przychodów przypadających na 
aktywne MŚP (drugie miejsce wśród regionów – 1,2 mln zł, ponownie przy najwyższej wartości  
w przypadku województwa mazowieckiego – 1,7 mln zł). Za słabe strony województwa uznać można 
natomiast względnie niską wartość nakładów inwestycyjnych przypadających na aktywne MŚP  
(41,2 tys. zł), w przypadku której Wielkopolska uplasowała się dopiero na dziesiątym miejscu, a także 
przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, wynoszące w przypadku małych przedsiębiorstw 
2 768 zł (szóste miejsce wśród regionów), zaś w odniesieniu wyłącznie do grupy średnich 
przedsiębiorstw osiągające poziom 3 679 zł (ósme miejsce na tle wszystkich regionów). 

 

Potencjał innowacyjny Wielkopolski  

W maju 2016 roku bank Millennium stworzył opracowanie Indeks Millennium – Potencjał 

Innowacyjności Regionów dokonujące oceny polskich województw z punktu widzenia ich potencjału 
innowacyjności, której efektem jest (pierwszy w skali Polski) ranking innowacyjności województw. 
Ranking opracowano na podstawie syntetycznego wskaźnika, na który składało się sześć 
następujących elementów:  

• wydajność pracy (wartość przychodów wygenerowanych przez jednego zatrudnionego),  

• stopa wartości dodanej (relacja wartości dodanej do przychodów firmy),  

• wydatki na B+R (wartość wydatków przypadająca na jednego zatrudnionego w B+R),  

• edukacja policealna (liczba studentów przypadających na 10 tysięcy mieszkańców),  

• liczba pracujących w B+R (w sektorze przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 000 osób aktywnych 
zawodowo),  

• liczba wydanych patentów (przypadająca na 1 mln mieszkańców). 

Zgodnie z nim województwo wielkopolskie znalazło się na szóstym miejscu w zestawieniu, za 
województwami: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, pomorskim i łódzkim (ryc. 6). Na tle 
polskich regionów wyróżniało się ono przede wszystkim względnie wysoką wydajnością pracy,  
w przypadku której zajęło trzecie miejsce w kraju (za województwami: mazowieckim i pomorskim). 
Relatywnie korzystna sytuacja województwa występowała także w zakresie edukacji policealnej (piąte 
miejsce wśród województw), a także w odniesieniu do liczby osób pracujących w B+R oraz liczby 
wydanych patentów (szóste miejsce w kraju). W przypadku pozostałych aspektów uwzględnionych  
w ostatecznej ogólnej ocenie potencjału innowacyjności sytuacja Wielkopolski była stosunkowo 
niekorzystna. W przypadku wartości wydatków przeznaczonych na działalność B+R województwo 
uplasowało się na 11. miejscu w rankingu, natomiast w odniesieniu do stopy wartości dodanej  
– dopiero na 12. pozycji (tab. 13). 
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Ryc. 6. Potencjał innowacyjności województw w Polsce 

 
Źródło: Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów (2016) 

 
Tab. 13. Pozycja Wielkopolski w rankingu potencjału innowacyjności regionów 

Województwo 
Ogólna 

pozycja w 
rankingu 

Wydajność 
pracy 

Stopa 
wartości 
dodanej 

Wydatki 
na B+R 

Edukacja 
policealna 

Pracujący 
w B+R 

Liczba 
patentów 

mazowieckie 1 1 8 1 2 1 1 

małopolskie 2 4 4 4 1 2 4 

dolnośląskie 3 11 3 5 3 3 2 

pomorskie 4 1 6 2 4 5 9 

łódzkie 5 11 2 10 7 8 5 

wielkopolskie 6 3 12 11 5 6 6 

śląskie 7 9 5 8 11 7 3 

lubelskie 8 15 1 7 6 10 7 

podkarpackie 9 13 9 3 12 4 11 

opolskie 10 9 11 12 13 13 8 

podlaskie 11 5 15 9 8 12 15 

zachodniopomorskie 12 14 10 15 10 9 10 

kujawsko-pomorskie 13 8 14 14 9 10 13 

świętokrzyskie 14 7 13 6 15 15 14 

lubuskie 15 5 16 13 16 15 12 

warmińsko-mazurskie 16 16 7 16 14 13 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów (2016) 
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2. UNIA EUROPEJSKA 
Pozycja konkurencyjna Wielkopolski według raportu EU Regional Competitiveness Index  

Istotnym narzędziem pozwalającym ocenić konkurencyjność regionów w skali europejskiej (na 
poziomie NUTS 2) jest opracowany przez Komisję Europejską Indeks konkurencyjności regionalnej (EU 

Regional Competitiveness Index – RCI)8. Uwzględnia on 11 filarów (czynników konkurencyjności 
mających istotne znaczenie dla przedsiębiorstw i mieszkańców regionów), które przyporządkowano 
do trzech zasadniczych grup: 1) filary podstawowe: instytucje, stabilność makroekonomiczna, 
infrastruktura, zdrowie, jakość edukacji na poziomie podstawowym i średnim; 2) filary efektywności: 
edukacja na poziomie wyższym, szkolenia i uczenie się przez całe życie, wydajność rynku pracy oraz 
wielkość rynku (potencjał rynkowy); 3) filary innowacyjności: otwartość na postęp techniczny 
(gotowość technologiczna), stan rozwoju przedsiębiorstw, innowacyjność. 

 
Ryc. 7. Konkurencyjność regionów według RCI 2016 

 
Źródło: EU Regional Competitiveness Index RCI 2016 (2017) 

                                                                 
8 Wyniki rankingu publikowane są co trzy lata, począwszy od 2010 roku. Badania opierają się na metodologii przyjętej w, sporządzanym przez 
Światowe Forum Ekonomiczne, raporcie Global Competitiveness Report i uwzględniają łącznie 73 wskaźniki szczegółowe, opracowane przede 
wszystkim na podstawie danych Eurostatu, a także Banku Światowego, Światowego Forum Gospodarczego, OECD i Cluster Observatory. 
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Zgodnie z RCI 2016 Wielkopolskę, podobnie jak większość polskich województw, 
zakwalifikowano do grupy regionów o względnie niskiej atrakcyjności i konkurencyjności (ryc. 7). 
Spośród 263 regionów objętych badaniem województwo wielkopolskie znalazło się dopiero na 190. 
miejscu. Osiągnięty wynik wskazuje jednak na stopniową poprawę jego atrakcyjności 
(konkurencyjności) – w przypadku RCI 2013 Wielkopolska zajmowała bowiem 209. lokatę wśród 262 
uwzględnionych w badaniu regionów UE. 

Szczególnie niską pozycję konkurencyjną województwo wielkopolskie osiągnęło w grupie 
wskaźników dotyczących innowacyjności, w przypadku której uplasowało się dopiero na 232. miejscu 
(w 2013 roku – 234. miejsce). W przypadku pozostałych dwóch filarów, tj. podstawowego  
i efektywności, Wielkopolska zajęła natomiast odpowiednio 188. oraz 184. pozycję (w 2013 roku – 
199. oraz 204. miejsce) wśród regionów UE. Biorąc pod uwagę poszczególne elementy ww. filarów, 
można stwierdzić, iż słabymi stronami Wielkopolski były przede wszystkim: stan rozwoju 
przedsiębiorstw, otwartość na postęp techniczny oraz zdrowie. Mocnymi stronami województwa  
w skali kraju, choć w układzie regionów UE nadal słabymi, były natomiast: edukacja na poziomie 
wyższym, szkolenia i uczenie się przez całe życie, infrastruktura, a także wielkość rynku (tab. 14). 

 
Tab. 14. Pozycja konkurencyjna Wielkopolski w układzie poszczególnych komponentów RCI 

Typ filaru Nazwa filaru 
Pozycja9 Ogólna pozycja 

2013 2016 2013 2016 

Filary podstawowe10 
instytucje 211  188 

199 188 infrastruktura 183 175 
zdrowie 232 229 

Filary efektywności 

edukacja na poziomie wyższym, 
szkolenia i uczenie się przez całe życie 

219 149 

204 184 
wydajność rynku pracy 198 206 

wielkość rynku (potencjał rynkowy) 198 178 

Filary innowacyjności 

otwartość na postęp techniczny 
(gotowość technologiczna) 

198  222 

234 232 
stan rozwoju przedsiębiorstw 243 248 
innowacyjność 221 200 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów EU Regional Competitiveness Index RCI 2013 (2013)  
oraz The EU Regional Competitiveness Index 2016 (2017) 

 

Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski na tle regionów UE według raportu PAIiIZ 

Względnie niską atrakcyjność inwestycyjną Wielkopolski w skali unijnej potwierdza także 
stworzony przez PAIiIZ raport Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, który przedstawia wyniki 
dokonanej oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej regionów Unii Europejskiej (poziom  
NUTS 2). Przeprowadzono ją na podstawie syntetycznego wskaźnika obejmującego trzy składowe  
– mikroklimaty: kapitał ludzki, rynkowy, innowacyjność11. Zgodnie z nią Wielkopolska zajęła 184. 
miejsce wśród 273 regionów Unii Europejskiej i tym samym została zaliczona do grupy regionów  
o niskiej atrakcyjności inwestycyjnej (klasa E). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że województwo 
wielkopolskie wyróżniało się na tle badanych regionów wysoką jakością kapitału ludzkiego (klasa A), 
w przypadku której zajęło ono dziewiąte miejsce wśród regionów Unii Europejskiej i pierwsze miejsce 
wśród polskich województw. 

 

                                                                 
9 W przypadku filarów: instytucje i otwartość na postęp techniczny ostateczna pozycja regionów jest wynikiem zsumowania pozycji 
poszczególnych regionów oraz pozycji kraju, w którym są zlokalizowane. 
10 W tabeli nie zamieszczono informacji na temat dwóch filarów z grupy podstawowej, tj. stabilności makroekonomicznej oraz jakości edukacji na 
poziomie podstawowym i średnim. Wynika to z faktu, iż w przypadku tych elementów w RCI uwzględnia się wskaźniki obliczone dla poziomu 
kraju. W przypadku stabilności makroekonomicznej Polska uplasowała się 2016 roku na 16. pozycji (w 2013 roku –18 miejsce), natomiast  
w odniesieniu do jakości edukacji na poziomie podstawowym i średnim zajęła szóste miejsce (w 2013 roku – czwarte miejsce). 
11 H. Godlewska-Majkowska (red.), 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa. 
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Pozycja konkurencyjna (atrakcyjność inwestycyjna) Wielkopolski w Europie według rankingu 
European Cities & Regions of the Future 

European Cities & Regions of the Future jest biznesowym rankingiem konkurencyjności 
(atrakcyjności), ukierunkowanym przede wszystkim na Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ), 
obejmującym swym zakresem analizy miasta i regiony Europy. Pozycja konkurencyjna jednostek 
określana jest w nim na podstawie syntetycznego wskaźnika, uwzględniającego siedem elementów: 
efektywność kosztową, infrastrukturę, jakość życia, klimat dla biznesu, potencjał ekonomiczny, 
strategię rozwoju BIZ oraz zasoby ludzkie. Opublikowany ranking nie zawiera informacji na temat 
wszystkich biorących udział w badaniu miast i regionów, lecz wskazuje jedynie te, które uplasowały 
się na najwyższych pozycjach. Dodatkowo ranking identyfikuje dziesięć najbardziej atrakcyjnych 
(konkurencyjnych) miast i regionów w podziale na poszczególne regiony Europy oraz kategorie ich 
wielkości.  

Zgodnie z rankingiem – European Cities & Regions of the Future 2014/2015 Wielkopolska nie 
należała do grupy regionów Europy charakteryzujących się najwyższą konkurencyjnością – zarówno  
w ujęciu ogólnym, jak i w poszczególnych aspektach uwzględnianych przy obliczaniu wskaźnika 
syntetycznego. Biorąc pod uwagę rankingi opracowane dla poszczególnych części Europy, należy 
jednak zauważyć, że województwo wielkopolskie znalazło się wśród dziesięciu najbardziej 
konkurencyjnych regionów Europy Wschodniej, plasując się na ósmym miejscu w zestawieniu. 
Pozycja ta związana była przede wszystkim z dwoma elementami, tj. przyjętą strategią promocji BIZ 
(siódme miejsce wśród regionów Europy Wschodniej) i efektywnością kosztową (ósme/dziewiąte 
miejsce wśród średniej wielkości regionów Europy). Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na 
Poznań, który kilkukrotnie pojawił się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie 
miast, zwłaszcza na obszarze Europy Wschodniej (siódme miejsce). Stolica Wielkopolski uplasowała 
się bowiem (wśród dużych miast europejskich) na dziewiątym miejscu pod względem efektywności 
kosztowej oraz dziesiątym miejscu pod względem strategii BIZ (trzecie miejsce wśród miast Europy 
Wschodniej).  

W kolejnym, opublikowanym na początku 2016 roku, rankingu European Cities & Regions  

of the Future 2016/2017 województwo wielkopolskie nie zostało zakwalifikowane do grupy dziesięciu 
najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie regionów Europy, w tym także regionów Europy Wschodniej. 
Warto jednak podkreślić, iż w zestawieniu znaleźć można nadal stolicę Wielkopolski – Poznań, który 
wśród średniej wielkości miast europejskich zajął piąte miejsce w kategorii klimat dla biznesu oraz 
ósme miejsce pod względem potencjału ekonomicznego. 

 

Poziom innowacyjności Wielkopolski na tle regionów UE według Regional Innovation Scoreboard 
2016 

Wielkopolska nie należy do grupy najbardziej innowacyjnych regionów, zarówno w skali kraju, 
jak i Unii Europejskiej. Niski poziom innowacyjności województwa potwierdza zlecane przez Komisję 
Europejską opracowanie na temat innowacyjności regionów europejskich – Regional Innovation 

Scoreboard (RIS), którego siódmą edycję opublikowano w 2016 roku. Obejmuje ono swym zakresem 
214 regionów państw członkowskich Unii Europejskiej (22 kraje członkowskie) oraz Norwegii12, które 
klasyfikuje pod względem poziomu innowacyjności na cztery grupy: liderów innowacyjności, silnych 
innowatorów, umiarkowanych innowatorów oraz innowatorów o nieznacznych wynikach. Do oceny 
poziomu innowacyjności regionów wykorzystano w dokumencie syntetyczny wskaźnik, 
uwzględniający 12 składowych, które podzielono na trzy zasadnicze grupy:  

• czynniki sprzyjające powstawaniu innowacji: udział osób w wieku 30-34 lata posiadających 
wykształcenie wyższe, nakłady poniesione przez sektor publiczny na B+R jako % PKB, 

• działalność przedsiębiorstw: nakłady poniesione przez sektor przedsiębiorstw na B+R jako  
% PKB, nakłady innowacyjne przedsiębiorstw niezwiązane z B+R jako % obrotu, udział małych  

                                                                 
12 W przypadku Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Luksemburga i Malty w RIS 2016 uwzględniano poziom krajowy.  
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i średnich przedsiębiorstw (MŚP) innowacyjnych w ogólnej ich liczbie, odsetek MŚP 
współpracujących z innymi w zakresie innowacyjności, wnioski patentowe złożone do 
Europejskiego Urzędu Patentowego na miliard regionalnego PKB, 

• efekty działalności innowacyjnej: udział MŚP wprowadzających innowacje produktowe lub 
procesowe w ogólnej liczbie MŚP, udział MŚP wprowadzających innowacje marketingowe lub 
organizacyjne w ogólnej liczbie MŚP, zatrudnienie w średnio- i wysokozaawansowanej 
działalności produkcyjnej oraz usługach wiedzochłonnych, udział eksportu wyrobów średnio-  
i wysokozaawansowanej technologii w ogólnym eksporcie, sprzedaż produktów nowych na 
rynku i dla firm jako % obrotów. 
 

Ryc. 8. Poziom innowacyjności regionów Unii Europejskiej i Norwegii według RIS 2016 

 
Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2016 (2017) 

 

Zgodnie z opracowaniem Wielkopolska, podobnie jak większość polskich województw, 
należała do grupy nisko innowacyjnych regionów – innowatorów o nieznacznych wynikach (ryc. 8). 
Niska pozycja województwa wielkopolskiego pod względem poziomu innowacyjności wynika z tego, iż 
w przypadku większości uwzględnionych w analizie wskaźników osiągało ono wartości poniżej 50% 
średniej unijnej. Taka sytuacja występowała w przypadku siedmiu wskaźników: nakładów 
poniesionych przez sektor przedsiębiorstw na B+R, udziału innowacyjnych MŚP w ogólnej ich liczbie, 
odsetka MŚP współpracujących w zakresie innowacyjności, wniosków patentowych złożonych do 
Europejskiego Urzędu Patentowego na miliard PKB, udziału w ogólnej liczbie MŚP przedsiębiorstw 
wprowadzających innowacje produktowe lub procesowe, a także innowacje marketingowe lub 
organizacyjne oraz w przypadku sprzedaży produktów nowych na rynku i dla firm. Stosunkowo lepsza 
sytuacja występowała w odniesieniu do wskaźników dotyczących nakładów poniesionych przez sektor 
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publiczny na B+R, zatrudnienia w średnio- i wysokozaawansowanej działalności produkcyjnej  
i usługach wiedzochłonnych oraz udziału eksportu wyrobów średnio- i wysokozaawansowanej 
technologii w ogólnym eksporcie, w przypadku których Wielkopolska osiągnęła wartości w granicach 
50-90% średniej Unii Europejskiej. Do elementów wyróżniających województwo wielkopolskie na tle 
pozostałych regionów europejskich zaliczyć można natomiast względnie wysoki udział osób w wieku 
30-34 lat posiadających wykształcenie wyższe oraz wydatki MŚP ponoszone na działalność 
innowacyjną niezwiązaną z B+R (jako % obrotu) – wartość tych wskaźników kształtowała się  
w granicach 90-120% średniej unijnej. 

Przeprowadzone w RIS 2016 analizy pozwalają stwierdzić, iż Wielkopolska charakteryzowała 
się względnie niskim poziomem innowacyjności nie tylko na tle regionów europejskich, lecz również 
w skali kraju. Szczególnie niekorzystną sytuację województwa odnotowano w aspektach dotyczących 
udziału innowacyjnych MŚP w ogólnej ich liczbie, a także odsetka MŚP wdrażających innowacje 
produktowe lub procesowe oraz innowacje marketingowe lub organizacyjne – w tych przypadkach 
Wielkopolska uplasowała się na 15. miejscu wśród polskich regionów. Względnie korzystną sytuację 
odnotowano natomiast w sferach dotyczących nakładów poniesionych przez sektor publiczny i sektor 
przedsiębiorstw na B+R oraz eksportu wyrobów średnio- i wysokozaawansowanej technologii,  
w przypadku których Wielkopolska zajęła siódmą pozycję wśród województw (tab. 15). 

 
Tab. 15. Pozycja Wielkopolski na tle województw w poszczególnych aspektach innowacyjności według RIS 2016 
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dolnośląskie 3 8 5 5 7 3 6 1 1 1 1 9 

kujawsko-pomorskie 16 13 10 14 5 15 11 8 11 9 12 12 

lubelskie 4 4 10 7 8 7 4 8 4 11 13 10 

lubuskie 12 16 15 9 3 13 2 6 13 12 11 5 

łódzkie 5 3 8 2 8 4 3 14 8 13 6 11 

małopolskie 8 2 3 16 13 2 1 5 4 8 5 16 

mazowieckie 1 1 2 12 14 9 7 4 2 6 2 8 

opolskie 7 15 13 14 3 1 16 2 8 14 9 2 

podkarpackie 10 11 1 3 6 10 13 6 12 5 10 1 

podlaskie 2 6 10 1 2 5 14 3 8 7 13 15 

pomorskie 8 5 4 10 16 16 5 16 14 3 3 3 

śląskie 11 9 6 6 10 6 10 12 3 4 3 14 

świętokrzyskie 5 12 9 13 1 7 8 8 16 15 16 7 

warmińsko-mazurskie 15 9 14 8 12 12 15 12 6 16 15 6 

wielkopolskie 13 7 7 11 15 14 12 15 15 10 7 13 

zachodniopomorskie 14 14 15 4 10 11 9 11 7 2 8 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regional Innovation Scoreboard 2016 (2016) 
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III. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 
NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ 

Punktem wyjścia do analizy pozycji Wielkopolski względem pozostałych regionów Unii 
Europejskiej jest zrozumienie kierunków różnego rodzaju polityk i działań podejmowanych przez 
Wspólnotę Europejską. Działania ukierunkowane są w dużej mierze na szeroko rozumianą realizację 
polityki spójności. Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej odbywa się w szczególności 
poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju i poziomach życia mieszkańców 
europejskich regionów i miast w sferach życia gospodarczego, społecznego, z jednoczesnym 
poszanowaniem środowiska przyrodniczego i środowiska życia człowieka. Polityka spójności ma swój 
cel we wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz rozwijaniu współpracy terytorialnej.  
O jej systematycznym wdrażaniu świadczy duża liczba projektów realizowanych w całej Europie. 
Polityka spójności dąży do zmniejszania wspomnianych dysproporcji, które w naturalny sposób 
uwidaczniają się między regionami UE, promując tym samym zrównoważony model rozwoju 
terytorialnego. Jest ustalana na podstawie siedmioletnich okresów programowania, z których obecny 
obejmuje lata 2014-2020 z przewidzianymi wydatkami rzędu 352 mld euro. Stanowi to prawie jedną 
trzecią (32,5%) całkowitego budżetu UE. 

Różnice międzyregionalne są wyjątkowo wyraźne, gdy porównuje się mniejsze obszary 
geograficzne (jak na przykład szczebla NUTS 2 i niższego). Realizacja Strategii UE na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020, 
wymaga położenia większego nacisku na znaczenie informacji statystycznych, tym bardziej w obliczu 
ekonomiczno-finansowego spowolnienia, jakie miało miejsce od 2008 roku. Statystyki stanowią jedno  
z głównych źródeł informacji, zapewniając wsparcie dla wdrażania i monitorowania polityk. 
Skuteczność podejmowania decyzji politycznych zależy od regularnego dostępu do wiarygodnych 
informacji. Dane statystyczne są również skutecznym narzędziem do komunikowania się z opinią 
publiczną za pomocą prezentacji różnego rodzaju wskaźników obrazujących sytuację  
w poszczególnych krajach, regionach i miastach w odniesieniu do całej UE. Dostęp do najważniejszych 
danych statystycznych na temat Europy zapewnia w szczególności EUROSTAT. 

W niniejszym rozdziale za pomocą podstawowych wskaźników zobrazowano sytuację 
społeczno-gospodarczą Wielkopolski na tle pozostałych regionów poszczególnych państw 
członkowskich (oraz w niektórych przypadkach: Albanii, Czarnogóry, Islandii, Macedonii, Norwegii, 
Serbii, Szwajcarii i Turcji). Źródłem danych statystycznych, z których większość dotyczy 2014 i 2015 
roku, jest tu wspomniany EUROSTAT. Pewnym problemem w dokonywanej analizie może być w kilku 
przypadkach pewna nieaktualność danych, przy czym należy mieć świadomość, iż kartogramy 
przedstawione w niniejszym rozdziale oparte są o najnowsze dane udostępnione przez EUROSTAT do 
wykorzystania na moment przygotowania niniejszej części, tj. według stanu na luty 2017 roku.  

Pozycję Wielkopolski na tle regionów Unii Europejskiej przedstawiono w sposób graficzny 
wsparty krótkimi opisami sytuacji społeczno-gospodarczej UE w sześciu następujących płaszczyznach: 

• ludność, 

• zdrowie, 

• rynek pracy, 

• gospodarka, 

• działalność badawczo-rozwojowa, 

• transport. 

Całość analizy poprzedza krótkie przybliżenie kluczowego wskaźnika porządkującego wszystkie unijne 
regiony ze względu na poziom rozwoju, a więc produktu krajowy brutto na 1 mieszkańca w relacji do 
średniej unijnej. Jest on punktem wyjścia do kwalifikacji regionów do różnego rodzaju wsparcia 
unijnego (tzw. kwalifikowalność regionalna), stąd jego duża istotność na tym etapie analizy danych. 
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Kierunki polityki spójności są szczególnie istotne dla regionów słabiej rozwiniętych, które pod 
względem wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego znajdują się poniżej średniego poziomu UE. 
Kwalifikowalność regionalna dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 została określona na podstawie 
wielkości PKB w przeliczeniu na mieszkańca (w jednostkach PPS) uśrednionego dla całej UE dla okresu 
2008-2010. Na tej podstawie regiony NUTS 2 zostały podzielone na trzy grupy pod względem PKB na 
mieszkańca w stosunku do średniej UE:  

• słabiej rozwinięte regiony (PKB mniejszy niż 75% średniej),  

• regiony w okresie przejściowym (PKB od 75% do 90% średniej),  

• bardziej rozwinięte regiony (PKB większy niż 90% średniej). 

Pod względem geograficznym regiony słabiej rozwinięte, które otrzymują najwyższy odsetek 
funduszy, położone są głównie we wschodniej i południowej części UE. W skali kraju Wielkopolska 
posiada wysoki potencjał gospodarki, co podkreśla przedmiotowy wskaźnik, jednak pozycja ta nie jest 
zbliżona statystycznie do regionów innych państw członkowskich UE. W 2013 roku region z wartością 
46 135 zł zajmował trzecią lokatę w kraju (za mazowieckim i dolnośląskim). Wartość ta stanowiła 
107,2% średniej wartości dla Polski oraz około 73% średniej unijnej (według szacunków EUROSTAT  
z 2013 roku). Jeszcze w 2007 roku analogiczny wskaźnik stosunku do średniej UE wynosił 57%. 

 
Ryc. 9. Kwalifikowalność regionalna w okresie programowania 2014-2020 
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1. LUDNOŚĆ 
Większość prognoz demograficznych dotyczących przyszłych tendencji i zjawisk w tym zakresie 

wskazuje, że populacja UE będzie nadal się starzeć, a towarzyszyć temu będzie niski poziom 
współczynnika dzietności oraz zwiększenie średniej długości życia. Niemałą rolę odgrywają  
i w dalszym ciągu odgrywać będą także procesy migracyjne. 

Przeciętne dalsze trwanie życia (według metodologii WHO) wyraża średnią liczbę lat, jaką  
w danych warunkach umieralności powinna przeżyć osoba pochodząca z określonej zbiorowości. 
Aktualnie przeciętny Europejczyk urodzony w 2014 roku może spodziewać się, że dożyje 80,9 lat.  
W ciągu ostatnich 50 lat przeciętne dalsze trwanie życia od momentu narodzin w całej Unii zwiększyło 
się średnio o około 10 lat. Do wydłużenia życia przyczyniła w dużej mierze poprawa sytuacji 
społeczno-ekonomicznej, wyższa jakość życia oraz dostęp do służby zdrowia, leczenia i opieki. 

Pomimo pozytywnych tendencji wydłużania się przeciętnego trwania życia, Polska oraz 
Wielkopolska wypadają niekorzystnie w porównaniu do innych krajów i regionów europejskich,  
w szczególności do mieszkańców Europy Zachodniej, a wartość wskaźnika w większości regionów  
w kraju nie przekracza 78 lat. 

 
Ryc. 10. Przeciętne dalsze trwanie życia od momentu narodzin w 2014 roku 
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Postępujące starzenie się ludności może nieść za sobą konsekwencje w wielu sferach życia. 
Zjawisko to sprzyja mniejszej ruchliwości i elastyczności społeczeństw oraz częstej niechęci do 
innowacji. Istnieje m.in ryzyko niezaspokojenia w pełni potrzeb rozwoju technologicznego. 
Zorientowanie gospodarki na coraz większe wsparcie starszych pokoleń nie sprzyja inwestycjom  
w badania i rozwój, a w dłuższym okresie może wpłynąć nawet na spowolnienie gospodarcze. 

Obciążenia związane ze starzeniem się populacji powodują wzrost wydatków na cele związane 
z potrzebami starzejącej się ludności, co może wpłynąć na strukturę i wielkość PKB. Wobec 
powyższych konsekwencji znaczenia nabiera ukierunkowanie polityk na zwiększenie przyrostu 
naturalnego. W najbliższych dziesięcioleciach starzenie się społeczeństwa będzie również dużym 
wyzwaniem dla sektora opieki zdrowotnej UE. 

Prognozuje się, że w Europie w roku 2050 średnia wartość współczynnika obciążenia grupy 
osób pracujących osobami w wieku 65 lat i więcej wyniesie 49,4%. Najwyższe wartości współczynnika 
notowane będą w regionach północnych Niemiec i Hiszpanii (powyżej 62%). W Polsce zjawisko to 
charakteryzować się będzie nieco mniejszym natężeniem – powyżej 52%, a w znacznej części kraju,  
w tym w Wielkopolsce, poziomem oscylującym w granicach 46-52%. 

 
Ryc. 11. Prognoza demograficzna dla współczynnika obciążenia ludności pracującej  

ludnością w podeszłym wieku w 2050 roku (%) 
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2. ZDROWIE 
Zdrowie jest ważnym priorytetem w UE, co wiąże się także ze społecznym oczekiwaniem 

wysokiej dostępności odpowiednich usług medycznych i opieki zdrowotnej. Kompetencje w zakresie 
organizacji służby zdrowia i świadczenia opieki zdrowotnej w większości posiadają poszczególne 
państwa członkowskie, a współpraca z Komisją Europejską opiera się jedynie na realizacji programów 
zdrowotnych UE przewidzianych w odpowiednich rozporządzeniach. 

Liczba łóżek szpitalnych w całej UE maleje. Przyczyn tej sytuacji może być wiele, w tym m.in. 
zmniejszenie średniej długości pobytów w szpitalu, wprowadzenie mało inwazyjnych zabiegów 
chirurgicznych, rozwój opieki dziennej i leczenia ambulatoryjnego itd. 

Liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców spadła z 592 w 2004 roku  
do 526 w roku 2013 (11,2%). Najlepsza sytuacja pod względem dostępności łóżek w szpitalach 
występuje w regionach niemieckich (z reguły ponad 680 łóżek na 100 tys. os.). W Polsce wartość 
wskaźnika jest zróżnicowana regionalnie – od 380 do ponad 680 łóżek na 100 tys. os., przy czym  
w województwie wielkopolskim kształtuje się w dolnej granicy przedziału. 

 
Ryc. 12. Łóżka szpitalne na 100 tys. ludności w 2013 roku 
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Niemniej kluczową kwestią obok dostępności łóżek szpitalnych jest dostępność personelu 
medycznego, w tym w największym stopniu lekarzy (dane dotyczą lekarzy czynnych zawodowo).  

W 2013 roku w Unii Europejskiej (28) czynnych zawodowo lekarzy było około 1,7 mln. 
Najwyższą ogólną liczbę odnotowano w Niemczech (327 tys.) oraz we Włoszech (235 tys.).  
W przypadku odniesienia danych do wielkości populacji najwyższą liczbę lekarzy na 100 tys. ludności 
odnotowała Grecja (627), a następnie Litwa (428), Niemcy (402) i Szwecja (401). Szczególnie wysokich 
wartości wskaźnika nie zanotowano w regionach będących siedzibami stolic państw członkowskich. 

Na tle innych regionów UE dostępność personelu medycznego w Wielkopolsce (i generalnie  
w Polsce) jest słaba. Liczbę lekarzy poniżej 250 na 100 tys. ludności zanotowano w wielu regionach 
kraju, w tym w Wielkopolsce, a także Rumunii, Belgii (dane z 2012 roku) i Holandii, oraz wybranych 
regionach Czech, Francji, Portugalii i Finlandii. Najniższą wartość wskaźnik osiągnął w holenderskim 
regionie Flevoland – 132,5 lekarzy na 100 tys. mieszkańców. 

 
Ryc. 13. Lekarze na 100 tys. ludności w 2013 roku 
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Dane na temat najczęstszych przyczyn śmierci dostarczają ważnych informacji, które mogą być 
wykorzystywane w formułowaniu planów i programów usług zdrowotnych. 

W 2013 roku w UE (28) miały miejsce 984 zgony na 100 tys. ludności (prawie 1% populacji). Do 
trzech podstawowych przyczyn zgonów zalicza się choroby układu krążenia (369 zgonów na 100 tys. 
ludności), choroby nowotworowe (255 zgonów na 100 tys. ludności) i choroby układu oddechowego 
(79 zgonów na 100 tys. ludności). Wśród kluczowych czynników wpływających na śmiertelność  
z powodu chorób układu krążenia można zaliczyć zarówno te wewnętrzne, takie jak wiek i płeć, jak  
i zewnętrzne, tj. czynniki środowiskowe i społeczne, warunki pracy oraz czynniki indywidualne, np. 
styl życia, palenie tytoniu, dieta, spożywanie alkoholu.  

W Europie zaznaczył się dość wyraźny podział w układzie zachód-wschód pod względem 
umieralności na choroby krążenia. Największą liczbę zgonów odnotowano w regionach państw 
członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 roku lub później. W połowie polskich regionów  
w 2012 roku na 100 tys. ludności odnotowano ponad 480 zgonów z powodu chorób układu krążenia, 
a wartości te znalazły się w górnym przedziale prezentowanym dla całej UE, podobnie jak  
w przypadku wielu regionów niemieckich, węgierskich, rumuńskich, greckich, a także Litwy, Łotwy, 
Estonii. W województwie wielkopolskim wartość wskaźnika była nieco niższa i zawierała się  
w przedziale od 380 do 480 zgonów na 100 tys. ludności. 

 
Ryc. 14. Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w 2012 roku 
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Mimo znacznych postępów medycyny w walce z rakiem, pozostaje on nadal kluczowym 
problemem zdrowia publicznego i stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa całej Unii Europejskiej. 
Choroby nowotworowe w 2012 roku były drugą pod względem liczby zgonów przyczyną śmierci 
(ponad 1,3 mln mieszkańców UE (28) zmarło z powodu raka, co stanowiło 26,0% wszystkich zgonów. 
W przeliczeniu na 100 tys. ludności UE wskutek nowotworu zmarło 294 mieszkańców. 

Wysokie wartości współczynnika zgonów (pow. 290 zgonów na 100 tys. ludności) notowane 
były w Chorwacji i na Węgrzech oraz w wybranych regionach Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii. W Polsce wartość wskaźnika nie przekraczała 290 zgonów na 100 tys. ludności,  
a w Wielkopolsce kształtowała się na poziomie 215-245 zgonów na 100 tys. ludności, tj. najmniej  
w kraju obok województwa podkarpackiego. 

Najniższe wartości zgonów z powodu raka odnotowano w regionach stołecznych państw 
członkowskich, w tym w Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Irlandii, Finlandii i Szwecji. 

 
Ryc. 15. Zgony z powodu chorób nowotworowych na 100 tys. ludności w 2012 roku 
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3. RYNEK PRACY 
Analizy rynku pracy dotyczą głównie takich zagadnień, jak zatrudnienie i bezrobocie. Polityka 

Unii Europejskiej w tym zakresie koncentruje się wokół działań mających na celu tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz zapewnienie istniejących, co stanowi podstawę w zwalczaniu wykluczenia 
społecznego. 

Bardzo często w regionach stosunkowo wysokiemu poziomowi zatrudnienia i relatywnie 
niskiemu bezrobociu towarzyszy duża liczba wolnych etatów. Może to być spowodowane brakiem 
wymaganych umiejętności lub doświadczenia, brakiem mobilności siły roboczej czy wysokimi cenami 
wynajmu mieszkań, a także stosunkowo niskim poziomem płac (dotyczy to zwłaszcza regionów 
zamożnych). Powyższe czynniki mogą wpłynąć na ograniczenie wzrostu gospodarczego regionów. 

Na początku kryzysu finansowego i gospodarczego w 2008 roku w Unii Europejskiej było  
16,8 mln bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,0% i rosła do 2013 roku (26,3 mln 
bezrobotnych). W roku 2015 wyniosła 22,9 mln, co stanowiło 9,4% zasobów siły roboczej. 

Najwyższe bezrobocie odnotowano w regionach greckich i hiszpańskich (powyżej 15%). 
Najniższe z kolei w landach niemieckich (poniżej 5%). W polskich województwach wskaźnik przyjął 
wartości pośrednie, tj. 5-15%, przy czym w Wielkopolsce jego wartości były najniższe w kraju. 

 
Ryc. 16. Udział bezrobotnych w ludności ogółem w wieku 15-75 lata w 2015 roku (%) 
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W ostatnich latach młodzi ludzie (osoby w wieku 15-24 lata) zostali szczególnie dotknięci przez 
konsekwencje kryzysu ekonomiczno-finansowego oraz kurczący się europejski rynek pracy, przez co 
trudniejsze stało się znalezienie i/lub utrzymanie pracy. W 2015 roku w Unii było 4,6 mln młodych 
bezrobotnych (20,3% całkowitej liczby bezrobotnych w całej UE), podczas gdy w poprzednich latach 
liczba ta wyniosła 4,2 mln w 2008 roku (15,7%) i 5,6 mln w 2013 roku (23,8%). Zmiany wskaźnika były 
bardziej odczuwalne w przypadku ludzi młodych niż bezrobotnych ogółem. Mogło to być 
spowodowane większą ogólną liczbą bezrobotnych młodych osób, spadkiem liczby osób młodych 
aktywnie poszukujących pracy (postępujące zmiany demograficzne), a także rosnącym odsetkiem 
młodych ludzi uczących się (lub powracających na studia), co z oczywistych względów odsuwało  
w czasie ich wejście na rynek pracy. 

Rozkład przestrzenny stopy bezrobocia osób młodych w 2015 roku jest zbliżony do rozkładu 
stopy bezrobocia ogółem. Najniższe regionalne wartości stopy bezrobocia młodzieży w Unii 
Europejskiej odnotowano w Niemczech (poniżej 10%), a najwyższe w Hiszpanii (powyżej 40%). Stopa 
bezrobocia osób młodych w polskich regionach kształtuje się na średnim i wysokim poziomie  
(15-40%), przy czym w Wielkopolsce sytuacja jest pod tym względem korzystniejsza, niż w innych 
częściach kraju. 

 
Ryc. 17. Udział bezrobotnych w wieku 15-24 lata w liczbie bezrobotnych ogółem  

w wieku 15-75 lata w 2015 roku (%) 
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Wskaźnik bezrobocia długoterminowego definiuje się jako liczbę osób (w wieku 15-74), które 
zostały bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wyraża się go jako udział w ogólnej liczbie 
bezrobotnych. W 2009 roku w Unii Europejskiej była to jedna trzecia bezrobotnych (33,3%), przy 
czym udział ten wzrósł w wyniku skutków kryzysu gospodarczo-finansowego, który dotknął rynek 
pracy. Wskaźnik bezrobocia długoterminowego wzrósł do 49,6% w 2014 roku, podczas gdy już w roku 
następnym uległ nieznacznemu obniżeniu do 48,3%. 

Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły stosunkowo niski odsetek bezrobotnych ogółem 
m.in. w północnych krajach bałtyckich, tj. Szwecji, Finlandii czy Danii – poniżej 25%, a także  
w województwie lubuskim, natomiast poniżej 30% w regionach Luksemburga, Austrii i Wielkiej 
Brytanii. W czterech regionach Grecji wskaźnik bezrobocia długoterminowego osiągnął wartość 
ponad 75%, a ponad 50% w Hiszpanii, Belgii, Słowenii, Portugalii, Irlandii, we Włoszech, Bułgarii, 
Chorwacji i Słowacji. 

W 2015 roku w większości polskich regionów stopa bezrobocia długookresowego wynosiła od 
25% do 50%. W województwie wielkopolskim wartości wskaźnika kształtowały się mniej korzystnie, 
tj. w przedziale od 40% do 50%. 

 
Ryc. 18. Udział bezrobotnych długookresowo w liczbie bezrobotnych ogółem w wieku 15-75 lata w 2015 roku (%) 
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4. GOSPODARKA 
Powszechną miarą rozwoju gospodarczego jest wielkość produktu krajowego brutto wyrażona 

w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do liczby ludności (podawana najczęściej  
w jednostkach PPS, stosowanych w statystyce europejskiej). W kontekście regionalnym wskaźnik 
może być stosowany zarówno do pomiaru aktywności makroekonomicznej, jak i dla ogólnej oceny 
jakości życia. Wskaźnik PKB wykorzystywany jest również jako podstawa decydowania  
o kwalifikowalności regionów do otrzymania wsparcia z funduszy strukturalnych (patrz ryc. 9). 

W czasie kryzysu finansowego i gospodarczego w 2008 roku PKB per capita dla UE osiągnął 
26,0 tys. PPS, po czym nastąpił gwałtowny spadek wartości wskaźnika. Wartość PKB w 2014 roku 
wzrosła do poziomu 27,5 tys. PPS na mieszkańca. Najszybszy wzrost nastąpił w 7 z 16 województw  
w Polsce (w tym w Wielkopolsce), ale także w regionach niemieckich, austriackich, na Litwie  
i w Luksemburgu. Na drugim biegunie znalazły się m.in. regiony greckie, hiszpańskie, holenderskie, 
włoskie oraz Cypr. Oznacza to, iż dystans w poziomie rozwoju województwa wielkopolskiego (i Polski) 
względem Unii Europejskiej nadal pozostaje duży, jednak ulega systematycznemu zmniejszaniu. 

 
Ryc. 19. Zmiana wartości PKB per capita w jednostkach PPS w latach 2008-2014 w odniesieniu 

do średniej UE (p.proc.) 
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Wartość dodana brutto (WDB) w cenach bieżących w przeliczeniu na 1 pracującego w ramach 
rachunków regionalnych jest miarą wydajności pracy. Wskaźnik ten bazuje na liczbie 
przepracowanych godzin zamiast na liczbie osób zatrudnionych, jednak dane te są często 
niekompletne dla wybranych państw członkowskich UE.  

Na wartości wskaźników wydajności pracy oraz PKB duży wpływ mogą mieć znaczące 
międzyregionalne przepływy ludności (relacja wpływów podatkowych z miejsca pracy i miejsca 
zamieszkania), co ma znaczenie w szczególności w przypadku regionów stołecznych. Jednocześnie 
dane te są mocno skorelowane – np. najwyższy poziom WDB na osobę zatrudnioną w 2014 roku 
odnotowano w Luksemburgu, który miał jeden z najwyższych poziomów PKB na mieszkańca. 
Stosunkowo wysoki poziom wydajności pracy może być związany z efektywnością pracy lub wynikać  
z przewagi działalności charakteryzującej się wyższą wydajnością pracy np. sektor finansowy. 
Przykładem jest ponownie Luksemburg oraz Południowa i Wschodnia Irlandia (obejmująca Dublin), 
które specjalizują się w usługach finansowych. 

Niższa produktywność pracy (poniżej 75% średniej unijnej) występuje głównie w państwach, 
które przystąpiły do UE po 2004 roku, w tym we wszystkich polskich regionach. 

 
Ryc. 20. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2014 roku (% średniej UE) 
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5. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 
Rozwój działalności o charakterze naukowym lub technicznym jako wsparcie procesów 

(głównie przemysłowych), w których w wyniku zastosowania innowacji technicznych powstają nowe 
lub ulepszone produkty, jest jednym z pięciu głównych celów określonych w Strategii Europa 2020. 
Zgodnie z jej założeniami wydatki na B+R powinny stanowić minimum 3% PKB UE do 2020 roku.  
W poszczególnych państwach członkowskich przyjęto różne docelowe poziomy wydatków: od 0,5% 
PKB na Cyprze do 3,7% PKB w Austrii i 4,0% PKB w Finlandii i Szwecji (w Polsce – 1,7% PKB). 

Wydatki krajowe brutto na działalność B+R w 2014 roku wyniosły 283,9 mld euro, tj. 560 euro 
na 1 mieszkańca UE, a wielkość ta systematycznie wzrastała – od 1,8% PKB w roku 2000 do 2,0%  
w 2013 roku. 

Charakter sektora B+R sprawia, że stale rozwijają się klastry związane z tą dziedziną 
działalności, w szczególności wokół instytucji akademickich lub obszarów rozwoju przemysłu 
wysokich technologii. Obszary największej koncentracji działalności B+R są rozproszone, a poziom 
wydatków 3% PKB przekroczyły 32 regiony UE (11,4%). Polskie regiony także są pod tym względem 
zróżnicowane, a wydatki w Wielkopolsce kształtowały się na poziomie od 0,5% do 1,0%. 

 
Ryc. 21. Nakłady krajowe brutto na działalność badawczą i rozwojową w 2013 roku (w relacji do PKB) 
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6. TRANSPORT 
Celem polityki transportowej UE jest zapewnienie mobilności w ramach jednolitego 

europejskiego obszaru transportu, wobec potrzeb integracji ludności i gospodarki, a jednocześnie 
minimalizacja niekorzystnego wpływu na środowisko np. poprzez systematyczną redukcję emisji 
dwutlenku węgla, generowaną przez stale rosnącą liczbę pojazdów samochodowych. 

Szczególnie wysoki wskaźnik motoryzacji (powyżej 575 pojazdów na 1 000 mieszkańców) 
notowany jest w regionach włoskich, austriackich, niemieckich, w Finlandii, Luksemburgu, na Malcie, 
a w Polsce w województwach wielkopolskim i opolskim. 

Regiony stołeczne charakteryzują się niskimi wartościami wskaźnika, co może być związane  
z problemem zatłoczenia drogowego w centrach miast, dostępności miejsc do parkowania oraz 
rosnącym udziałem osób nieposiadających samochodu i alternatywnie korzystających z transportu 
zbiorowego. Odwrotny model obserwowany jest wśród regionów państw, które przystąpiły do UE po 
2004 roku – wartości wskaźnika często przekraczającą średnią UE (487 poj./1 000 mieszkańców), np. 
w województwie mazowieckim. 

 
Ryc. 22. Samochody osobowe na 1 000 mieszkańców w 2014 roku 
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Transport publiczny powinien stanowić alternatywę dla wysokiego udziału samochodów 
osobowych w modalnym podziale transportu. W regionach, w których niski jest udział ludności 
posiadającej samochód, popyt na tego rodzaju usługi, jako sposób na zapewnienie mobilności, będzie 
wyższy. Najtrudniejsza i najbardziej kosztochłonna jest obsługa obszarów o niższej gęstości 
zaludnienia oddalonych od dużych miast i głównych linii komunikacyjnych, a zapewnienie częstości  
i powszechności usług transportowych wymaga nierzadko ich subsydiowania. Ponadto poziom popytu 
na usługi transportowe jest trudny do oszacowania. Z kolei dobrze zorganizowany transport publiczny 
ma szczególne znaczenie dla osób w niekorzystnej sytuacji (takich jak młodzież, osoby starsze, osoby 
zagrożone ubóstwem lub osoby niepełnosprawne), a także pomaga stymulować wzrost gospodarczy  
i wpływać na poziom integracji społecznej. 

W 2014 roku najmniejsza liczba pojazdów w publicznym transporcie kołowym na 1 000 
mieszkańców (poniżej 1) występowała w wielu regionach Niemiec, Austrii, Holandii i Hiszpanii. 

Wysokimi wartościami wskaźnika (powyżej 3 poj./1 000 mieszkańców) charakteryzowały się 
regiony takich państw jak: Finlandia i Estonia, Polska (część północna i wschodnia; w Wielkopolsce 
wartość wskaźnika była niższa – od 2 do 3 poj./1 000 os.), Czechy, Rumunia i Bułgaria. Najwyższe 
wartości – powyżej 10 poj./1 000 os. zanotowano we wszystkich regionach tureckich. 

 
Ryc. 23. Pojazdy w kołowym transporcie publicznym na 1 000 mieszkańców w 2014 roku 
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IV. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 
NA TLE REGIONÓW POLSKI 

1. PRZESTRZEŃ 
1.1. Stan i ochrona środowiska przyrodniczego 

Ryc. 24. Użytki rolne w powierzchni ogółem w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 25. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji w powierzchni ogółem 
w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 26. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w 2007 i 2015 roku (hm3) 

 
 

Ryc. 27. Grunty leśne w powierzchni ogółem w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 28. Obszary prawnie chronione w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 29. Zużycie wody na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (m3) 
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Ryc. 30. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 31. Odprowadzone do wód lub do ziemi ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania 
na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (m3) 
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Ryc. 32. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (kg) 

 
 

Ryc. 33. Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 34. Odpady przemysłowe wytworzone i dotychczas składowane na 1 km2 w 2007 i 2015 roku (t) 

 
 

Ryc. 35. Wydatki gmin i powiatów na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w województwie 
na 1 mieszkańca w 2008 i 2015 roku (zł) 
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Ryc. 36. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w 2007 i 2015 roku 

 
 
 

1.2. Osadnictwo 
Ryc. 37. Wskaźnik urbanizacji w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 38. Poziom urbanizacji w 2007 i 2015 roku (km2) 

 
 

Ryc. 39. Migracje wewnętrzne – odpływ ludności w 2007 i 2015 roku (os.) 
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Ryc. 40. Migracje zagraniczne – odpływ ludności w 2007 i 2014 roku (os.) 

 
 

Ryc. 41. Grunty zabudowane i zurbanizowane w powierzchni ogółem w 2007 i 2014 roku (%) 
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Ryc. 42. Tereny zabudowy mieszkaniowej w powierzchni ogółem w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 43. Pokrycie planistyczne w 2009 i 2015 roku (%) 
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1.3. Transport 
Ryc. 44. Gęstość dróg publicznych w 2007 i 2015 roku (km/100 km2) 

 
 

Ryc. 45. Gęstość autostrad i dróg ekspresowych w 2007 i 2015 roku (km/1 000 km2) 
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Ryc. 46. Wskaźnik motoryzacji w 2007 i 2015 roku  (samochody osobowe na 1 000 ludności) 

 
 

Ryc. 47. Samochody ciężarowe na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 48. Gęstość eksploatowanej sieci kolejowej w 2007 i 2015 roku (km/100 km2) 

 
 

Ryc. 49. Sieć kolejowa eksploatowana na 10 tys. mieszkańców w 2007 i 2015 roku (km) 
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Ryc. 50. Pasażerowie portów lotniczych – udział ruchu pasażerów lotnisk w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 51. Przeładunek ładunków w portach lotniczych w 2007 i 2015 roku (t) 
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1.4. Infrastruktura techniczna 
Ryc. 52. Odsetek korzystających z sieci wodociągowej w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 53. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 54. Odsetek korzystających z sieci gazowej w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 55. Zużycie wody z wodociągów na 1 korzystającego w 2007 i 2015 roku (m3) 

 
  



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

67 
 

Ryc. 56. Zużycie gazu sieciowego na 1 korzystającego w 2007 i 2015 roku (m3) 

 
 

Ryc. 57. Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w miastach na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) 
w 2007 i 2015 roku (kWh) 
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Ryc. 58. Sprzedaż energii cieplnej w przeliczeniu na kubaturę budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie 
w 2007 i 2015 roku (GJ) 

 
 
 

2. DEMOGRAFIA 
Ryc. 59. Gęstość zaludnienia w 2007 i 2015 roku (os./km2) 
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Ryc. 60. Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym w 2007 i 2015 roku (os.) 

 
 

Ryc. 61. Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym w 2007 i 2015 roku (os.) 
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Ryc. 62. Współczynnik feminizacji w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 63. Współczynnik dzietności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 64. Liczba urodzeń żywych na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 65. Współczynnik zgonów niemowląt na 1 000 urodzeń żywych w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 66. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 67. Małżeństwa zawarte na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 68. Rozwody na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 69. Saldo migracji na 1 000 ludności w 2007 i 2014 roku 

 
  



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

74 
 

Ryc. 70. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w wieku 0 lat w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 71. Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku 0 lat 2007 i 2015 roku 
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3. RYNEK PRACY 
Ryc. 72. Współczynnik aktywności zawodowej w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 73. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 74. Bezrobotni na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 75. Bezrobotne kobiety na 1 000 zarejestrowanych bezrobotnych w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 76. Bezrobotni do 34. roku życia na 1 000 zarejestrowanych bezrobotnych w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 77. Bezrobotni z wykształceniem wyższym na 1 000 zarejestrowanych bezrobotnych w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 78. Bezrobotni powyżej 55. roku życia na 1 000 zarejestrowanych bezrobotnych w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 79. Bezrobotni niepełnosprawni na 1 000 zarejestrowanych bezrobotnych w 2012 i 2015 roku 
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Ryc. 80. Długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy) na 1 000 zarejestrowanych bezrobotnych 
w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 81. Pracujący na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 82. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 83. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2007 i 2015 roku (zł) 

 
 

  



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

81 
 

4. EDUKACJA 
Ryc. 84. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci w wieku 3-6 lat w 2007 i 2014 roku 

 
 

Ryc. 85. Dzieci w wieku 3-6 lat przypadające na jedno miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego 
w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 86. Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 87. Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach gimnazjalnych w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 88. Liczba szkół podstawowych na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 89. Liczba gimnazjów na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 90. Liczba szkół ponadgimnazjalnych na 10 tys. ludności w 2010 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 91. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych na 10 tys. ludności w 2010 i 2015 roku 
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Ryc. 92. Liczba osób, które zdały egzamin maturalny na 1 000 osób przystępujących do egzaminu 
w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 93. Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 94. Uczestnicy studiów doktoranckich na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 
 

5. KAPITAŁ SPOŁECZNY 
5.1. Ochrona zdrowia 

Ryc. 95. Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 96. Ludność przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 97. Liczba przychodni przypadająca na 100 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 98. Lekarze (personel pracujący ogółem) na 10 tys. ludności w 2010 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 99. Wydatki gmin, powiatów i województw na ochronę zdrowia na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (zł) 

 
 

  



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

89 
 

Ryc. 100. Liczba miejsc dziennych w stacjonarnych szpitalnych oddziałach ratunkowych przypadająca 
na 100 tys. ludności w 2007 i 2014 roku 

 
 

5.2. Opieka społeczna 
Ryc. 101. Liczba miejsc w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych na 100 dzieci w wieku 

do 3 lat w 2012 i 2015 roku 
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Ryc. 102. Dzieci objęte opieką w żłobkach w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 103. Korzystający z pomocy społecznej na 1 000 osób w 2009 i 2015 roku 
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Ryc. 104. Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej (wraz z filiami) na 10 tys. ludności 
w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 105. Wydatki gmin, powiatów i województw na pomoc społeczną na 1 mieszkańca w 2008 i 2015 roku (zł) 
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5.3. Mieszkalnictwo 
Ryc. 106. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w 2007 i 2015 roku (m2) 

 
 

Ryc. 107. Zasoby mieszkaniowe na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 108. Mieszkania oddane do użytkowania na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 109. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 110. Odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 111. Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 112. Odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 113. Odsetek mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany w 2007 i 2015 roku (%) 
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5.4. Bezpieczeństwo 
Ryc. 114. Wydatki gmin i powiatów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 

na 1 mieszkańca w 2008 i 2015 roku (zł) 

 
 

Ryc. 115. Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 116. Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 117. Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 wypadków drogowych w 2007 i 2015 roku 
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5.5. Społeczeństwo obywatelskie 
Ryc. 118. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 119. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych I i II tura w 2010 i 2014 roku (%) 
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Ryc. 120. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 121. Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP w 2010 i 2015 roku (%) 
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5.6. Społeczeństwo informacyjne 
Ryc. 122. Odsetek gospodarstw wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 123. Odsetek przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu w 2008 i 2015 roku (%) 

 
 

  



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

101 
 

Ryc. 124. Odsetek przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2008 i 2015 roku (%) 

 
 
 

5.7. Turystyka, kultura, sport i rekreacja 
Ryc. 125. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w 2010 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 126. Korzystający z noclegów na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 127. Gęstość ścieżek rowerowych w 2011 i 2015 roku (km/10 tys. km2) 
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Ryc. 128. Liczba miejsc w kinach stałych na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 129. Ludność przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 130. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 131. Liczba zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 132. Uczestnicy imprez masowych na 1 000 ludności w 2013 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 133. Liczba klubów sportowych na 10 tys. ludności w 2008 i 2014 roku 
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Ryc. 134. Liczba ćwiczących w klubach sportowych na 1 000 ludności w 2008 i 2014 roku 

 
 
 

5.8. Sytuacja gospodarstw domowych 
Ryc. 135. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2007 i 2015 roku (zł) 
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Ryc. 136. Dochód do dyspozycji brutto na 1 osobę w 2007 i 2015 roku (zł) 

 
 

Ryc. 137. Odsetek osób w gospodarstwach domowych żyjących poniżej minimum egzystencji 
w 2007 i 2015 roku (%) 
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Ryc. 138. Odsetek osób w gospodarstwach domowych żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa 
w 2007 i 2015 roku (%) 

 
 

Ryc. 139. Odsetek osób w gospodarstwach domowych żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa 
w 2007 i 2015 roku (%) 
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6. GOSPODARKA 
Ryc. 140. PKB na 1 mieszkańca w 2007 i 2014 roku (zł) 

 
 

Ryc. 141. PKB na 1 mieszkańca w 2007 roku oraz wartość szacunkowa dla 2015 roku (zł) 
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Ryc. 142. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2007 i 2014 roku (zł) 

 
 

Ryc. 143. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 144. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności w 2007 i 2015 roku 

 
 

Ryc. 145. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 
w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 146. Podmioty gospodarki narodowej z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców 
w 2007 i 2014 roku 

 
 

Ryc. 147. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2008 i 2015 roku (zł) 
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Ryc. 148. Wartość brutto środków trwałych ogółem na 1 mieszkańca w 2008 i 2015 roku (zł) 

 
 

Ryc. 149. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2008 i 2015 roku (zł) 
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Ryc. 150. Nakłady inwestycyjne ogółem na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (zł) 

 
 

Ryc. 151. Nakłady wewnętrzne na B+R w relacji do PKB w 2007 i 2014 roku (%) 
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Ryc. 152. Nakłady przedsiębiorstw na B+R w relacji do PKB w 2007 i 2014 roku (%) 

 
 

Ryc. 153. Zatrudnieni w B+R na 1 000 osób aktywnych zawodowo w 2007 i 2015 roku 
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Ryc. 154. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca według PKD 2007 w 2007 i 2015 roku (zł) 

 
 

Ryc. 155. Patenty (wynalazki) i prawa ochronne (wzory użytkowe) udzielone w UPRP na 100 tys. mieszkańców 
w 2009 i 2015 roku 
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Ryc. 156. Produkcja rolnicza (towarowa) na 1 ha użytków rolnych w 2010 i 2014 roku (zł) 

 
 

Ryc. 157. Dochody budżetów gmin, powiatów i województw na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (zł) 

 
 

  



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

118 
 

Ryc. 158. Wydatki budżetów gmin, powiatów i województw na 1 mieszkańca w 2007 i 2015 roku (zł) 
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V. ANALIZA SYNTETYCZNA POZYCJI 
WIELKOPOLSKI NA TLE REGIONÓW 
POLSKI 

1. METODY I ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANE W ANALIZIE 
W syntetycznej ocenie pozycji Wielkopolski na tle innych województw punktem wyjścia jest 

analiza zróżnicowania kraju w układzie regionów. Pierwowzorem dla metodologii przyjętej  
w niniejszym opracowaniu są metody statystyczne wykorzystane w syntetycznej analizie 
zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski przeprowadzonej w ramach opracowania 
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z końca 2015 roku pn.: „Analiza 
zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015”. W niniejszym 
opracowaniu jako kluczową uznano konieczność określenia osiągniętego poziomu rozwoju 
poszczególnych jednostek z uwypukleniem sytuacji w samej Wielkopolsce. Do osiągnięcia tak 
nakreślonego celu w badaniu wykorzystano konkretne metody i źródła analizy.  

Podstawową metodą badawczą wykorzystaną w opracowaniu jest statystyczna analiza danych 
dotyczących wszystkich szesnastu polskich regionów. Kluczowy element podjętych prac  
i jednocześnie podstawowe wyzwanie badawcze stanowi wyznaczenie listy wskaźników 
statystycznych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy, dostępnych na poziomie województw,  
a następnie ich pogrupowanie i przyporządkowanie do specjalnie dla tego celu dobranych dziedzin 
charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (tzw. obszary lub dziedziny rozwoju). 
Wyznaczone w analizie dziedziny zostały zapożyczone ze wspomnianego wcześniej opracowania 
analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
określają one poszczególne elementy, czy też płaszczyzny rozwoju społeczno-gospodarczego, 
dopełniając się nawzajem i uzupełniając, zaś razem wskazują na łączny potencjał każdego z polskich 
województw. W przypadku doboru odpowiednich zmiennych opracowanie dotyczące zróżnicowania 
Wielkopolski stanowi jedynie źródło dla pozyskania podstawowej listy wskaźników (częściowo 
zaktualizowanej ze względu na nieco inną charakterystykę analizy zróżnicowania międzyregionalnego 
– niektóre wskaźniki przeformułowano, bądź zastąpiono bardziej odpowiednimi). Ważne dla celów 
bieżącej analizy jest również jej dodatkowe uzupełnienie o pewne wskaźniki dostępne dla poziomu 
regionalnego, które ze względu na specyfikę statystyki publicznej były niedostępne dla poziomu 
powiatowego (np. dane w ramach kategorii: Rachunki regionalne, Szkolnictwo wyższe, czy Nauka  
i technika, a także częściowo w ramach kategorii: Ludność, Rynek pracy, Transport i łączność itp.). 
Cały zasób przyjętych zmiennych powinien świadczyć o poziomie i potencjale rozwoju społeczno-
gospodarczego na odpowiednim poziomie NUTS (w tym przypadku NUTS 2) oraz cechować się 
jednoznaczną interpretacją i aktualnością. 

Poszczególne wskaźniki wykorzystane w analizie pozyskane zostały ze źródeł statystyki 
publicznej (Bank Danych Lokalnych GUS). Dane te w pierwszej kolejności poddano wstępnej analizie 
statystycznej, koncentrującej się w szczególności na skonfrontowaniu ze sobą kluczowych miar 
dyspersji w ramach analizy zbiorowości regionów (średnia, odchylenie standardowe, klasyczny 
współczynnik zmienności) oraz przedstawieniu wniosków, istotnych dla dalszej części analizy, które 
świadczyłyby o różnym stopniu zróżnicowania kraju i o poziomie rozwoju Wielkopolski w odniesieniu 
do pozostałych województw. Przygotowane zestawienie poszczególnych wskaźników poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego pozwoliło wstępnie zidentyfikować grupy województw 
wyróżniających się pozytywnie, ale i negatywnie w stosunku do pozostałych, i na tym tle określić 
miejsce województwa wielkopolskiego w całym zestawieniu, a zatem w stosunku do reszty regionów. 

Punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych analiz, związanych z wyznaczeniem mierników 
syntetycznych oraz przeprowadzeniem analizy skupień, stanowiło zbadanie stopnia skorelowania 
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przyjętych zmiennych. Pozwoliło to w dalszej analizie syntetycznej 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 = 89% (zdecydowanie 
wyższy w porównaniu do „Analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa 
wielkopolskiego 2015”, głównie ze względu na spodziewaną wysoką korelację wskaźników 
pochodzących z kategorii „Rachunki regionalne” z innymi wskaźnikami w ramach dziedziny 
GOSPODARKA – jest to działanie akceptowalne, szczególnie w przypadku, gdy wskaźniki o dużym 
stopniu skorelowania intuicyjnie dotyczą zupełnie innych aspektów rozwoju). Na podobnej zasadzie 
wyeliminowano z dalszych analiz zmienne cechujące się zbyt niskim współczynnikiem zmienności. 
Przyjęto, że granica w tym przypadku powinna wynosić 2,5%, czyli nieco mniej niż w opracowaniu 
dotyczącym zróżnicowania wewnątrzregionalnego (m.in. ze względu na nieco inną specyfikę  
w przypadku części wskaźników w odniesieniu do poziomu NUTS 2 – przejście w ramach analizy 
danych z poziomu powiatowego na regionalny w dużym stopniu „spłaszcza” bowiem zróżnicowanie 
wartości zmiennych, w szczególności tych dotyczących dziedzin: EDUKACJA, czy RYNEK PRACY). 

Kolejnym elementem prac było przeprowadzenie normalizacji zmiennych poprzez 
standaryzację ich wartości z uwzględnieniem podziału na stymulanty i destymulanty. Takie działanie 
pozwoliło na doprowadzenie wartości zmiennych do postaci porównywalności (o jednakowych 
jednostkach miary), umożliwiającej dokonywanie dalszych operacji matematycznych. Standaryzacji 
dokonano zgodnie z następującymi wzorami: 

 
STYMULANTY DESTYMULANTY 

��� = ���� − �̅�	

� �� = 1, 2, … , �� ��� = ��̅� − ���	


� �� = 1, 2, … , �� 

gdzie: 

���  – zestandaryzowana wartość xij, 

���  – wartość j-tej zmiennej przed transformacją, 

�̅�  – średnia dla j-tej zmiennej, 


�– odchylenie standardowe dla j-tej zmiennej. 

 

Po wykonanej w ten sposób normalizacji wartości możliwe stało się stworzenie na ich bazie 
cząstkowych mierników syntetycznych – po jednym dla każdej z analizowanych dziedzin rozwoju dla 
każdej jednostki terytorialnej – oraz ich graficzna prezentacja na mapie kraju. Tego typu działanie 
pozwoliło na określenie stopnia rozwoju poszczególnych regionów (z uwypukleniem pozycji 
Wielkopolski) w odniesieniu do każdej z analizowanych dziedzin, ukazując tym samym 
wieloaspektowe przestrzenne zróżnicowanie całego kraju. Do wyznaczenia cząstkowych mierników 
syntetycznych wykorzystano metodę porządkowania liniowego Juliana Perkala, grupującą obiekty 
wielowymiarowe według syntetycznego kryterium, które jest funkcją znormalizowanych zmiennych 
diagnostycznych. Mierniki wyliczono według poniższego wzoru: 

 

��� = 1
������

�

���
 

gdzie: 

� – dziedzina rozwoju, 

� – województwo, 

 

� – liczba uwzględnionych cech, 

���  – cząstkowy miernik syntetyczny. 
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Kluczowym elementem analizy kompleksowej, wykorzystującym obliczone wartości 
cząstkowych mierników syntetycznych, była próba wyznaczenia na ich podstawie jednego globalnego 
miernika syntetycznego dla każdego z województw. Dla potrzeb niniejszego opracowania został on 
określony mianem SUPERMIERNIKA (podobnie jak w analizie zróżnicowania wewnątrzregionalnego 
Wielkopolski 2015). Jego wartość, obliczona według przyjętej metodyki (jako średnia arytmetyczna 
wszystkich cząstkowych mierników syntetycznych), świadczyć może o faktycznym, kompleksowym 
potencjale każdej z analizowanych jednostek. Miernik ten umożliwił jednocześnie stworzenie 
rankingu województw ze względu na cały zestaw cech charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego – od regionów najatrakcyjniejszych, charakteryzujących się największymi potencjałami 
i perspektywami rozwoju, do najgorzej rozwiniętych, o najsłabszych potencjałach i możliwościach 
rozwojowych. Pochodną tego dość skomplikowanego działania stało się określenie miejsca 
Wielkopolski na tle pozostałych jednostek w kraju, co można uznać za realizację ostatecznego celu 
przeprowadzonej analizy. 

Cząstkowe mierniki syntetyczne, oprócz tego, że pozwoliły na stworzenie rankingu obiektów 
uwzględniającego poziom rozwoju pod względem każdej z analizowanych dziedzin oraz  
na przyporządkowanie ich do grup województw o określonym poziomie rozwoju, jak również na 
określenie finalnego rankingu województw ze względu na globalny poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego, to stanowiły także kluczowy element w wyodrębnieniu klas regionów. Umożliwiła to, 
podobnie jak w przypadku analizy zróżnicowania Wielkopolski, analiza skupień przeprowadzona 
zgodnie z niehierarchiczną metodą k-średnich, pozwalająca na wyodrębnienie grup województw 
podobnych, cechujących się zbliżoną specyfiką rozwoju. Na tej podstawie możliwe stało się 
zidentyfikowanie polskich województw cechujących się podobną specyfiką rozwoju społeczno-
gospodarczego, jak np. Wielkopolska. 

Podstawę dla przeprowadzenia analizy skupień stanowiły wspomniane cząstkowe mierniki 
syntetyczne charakteryzujące zróżnicowanie poszczególnych obiektów (województw) według 
wyznaczonych dziedzin. Dla potrzeb analizy mierniki te potraktowane zostały jako zmienne i na ich 
podstawie obliczono macierze odległości. Dodatkowo zostały one przekształcone w wyniku kolejnej 
standaryzacji w celu nadania im podobnych rzędów wielkości.  

Punktem wyjścia do określenia liczby skupień (k) stało się przetestowanie kilku różnych 
wariantów, w wyniku czego wybrano opcję najbardziej adekwatną ze względu na analizowane dane  
i uzyskane wyniki. Szczególne znaczenie miało tu uzyskanie jak największych różnic między grupami 
oraz maksymalnego podobieństwa obiektów wewnątrz każdego skupienia. Potwierdzeniem 
słuszności przyjętej liczby skupień stała się obserwacja dendrogramu w ramach metody 
aglomeracyjnej (z wykorzystaniem odległości euklidesowej do obliczania odległości między obiektami 
oraz metody Warda do wyznaczenia odległości między skupieniami).  

W ramach przeprowadzonej analizy skupień metodą k-średnich obserwacje wybrano  
z uwzględnieniem wstępnych centrów skupień w taki sposób, by zmaksymalizować odległości samych 
skupień. Podobieństwo pomiędzy poszczególnymi obiektami w przestrzeni wielowymiarowej opisane 
zostało natomiast z wykorzystaniem odległości euklidesowej według wzoru: 

 
 

��� = ������ − ���	� 

gdzie: 

��� – wartość k-tej cechy dla i-tego obiektu, 

��� – wartość k-tej cechy dla j-tego obiektu. 
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Zgodnie z metodyką przeprowadzania analizy skupień, w jej wyniku możliwe było wykrycie 
struktury danych w zbiorze badanych obiektów. Ze względu na skomplikowaną procedurę niezbędny 
element kompleksowej analizy danych stanowi szczegółowy komentarz wskazujący na charakter 
poszczególnych grup regionów wyznaczonych w oparciu o metodę k-średnich oraz na miejsce 
Wielkopolski w tym gronie. Uwzględnia on m.in. średnie wartości zmiennych dla poszczególnych 
skupień, analizę wariancji skupień, ale także wyniki analizy cząstkowych mierników syntetycznych 
regionów przyporządkowanych do poszczególnych grup. Określenie przynależności Wielkopolski do 
jednej z grup regionów podobnych w oparciu o analizę skupień k-średnich (i tym samym określenie 
listy województw o podobnej specyfice rozwojowej jak województwo wielkopolskie) zwieńczyło 
wszelkie prace zrealizowane w ramach niniejszej części opracowania. 

Duże ułatwienie we wszystkich realizowanych działaniach stanowiła możliwość wykorzystania 
różnego rodzaju opcji, jakie daje praca na zaawansowanym pakiecie do wielowymiarowej analizy 
danych programu STATISTICA, a także wykorzystanie oprogramowania do tworzenia przestrzennych 
obrazów sytuacji społeczno-gospodarczej w formie kartogramów MapInfo Professional. 

 
Ryc. 159. Schemat przeprowadzonej analizy 

 
Źródło: Opracowanie własne 

  

Wyznaczenie listy wskaźników dotyczących rozwoju 
społeczno-gospodarczego szczebla regionalnego 

Dobór dziedzin charakteryzujących poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego  

Przyporządkowanie wskaźników do poszczególnych dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego 
(uzupełnienie zaktualizowanej listy wskaźników poziomu powiatowego o wskaźniki poziomu regionalnego) 

Wstępna analiza zróżnicowania kraju oraz 
pozycji konkurencyjnej Wielkopolski na bazie 
wskaźników statystycznych [podrozdział 2.2.] 

Eliminacja zmiennych silnie skorelowanych 
oraz o niskim współczynniku zmienności 

Wyznaczenie cząstkowych mierników syntetycznych 
dla poszczególnych dziedzin rozwoju (dla regionów) 

Wyodrębnienie grup 
województw podobnych 

[podrozdział 3.2.] 

Analiza skupień 
metodą k-średnich 

Wyznaczenie SUPERMIERNIKA (globalnego 
miernika syntetycznego potencjałów rozwoju) 

Wieloaspektowa analiza 
zróżnicowania przestrzennego kraju 

według województw (ujęcie 
częściowe) [podrozdział 2.4.] 

Ranking regionów Polski wraz  
z określeniem pozycji Wielkopolski według 

poziomu rozwoju [podrozdział 3.1.] 

Normalizacja zmiennych metodą standaryzacji 

Podział wyselekcjonowanych zmiennych na 
stymulanty i destymulanty 
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2. POZYCJA KONKURENCYJNA WIELKOPOLSKI WEDŁUG 
PRZYJĘTYCH DZIEDZIN ROZWOJU  
2.1. Identyfikacja wskaźników i dziedzin rozwoju społeczno-

gospodarczego 
W oparciu o przedstawione we wcześniejszym rozdziale podstawy teoretyczne, dla realizacji 

dalszych prac analitycznych konieczny jest odpowiedni dobór dziedzin/obszarów i przyporządkowanie 
do nich wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawą analizy pozycji konkurencyjnej 
Wielkopolski stało się zapożyczenie niniejszych dziedzin charakteryzujących poziom rozwoju polskich 
województw z opracowania przygotowanego pod koniec 2015 roku przez Wielkopolskie Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne, dotyczącego analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski 
(w układzie powiatowym). W związku z niniejszym przyjęto następujące obszary rozwoju, stanowiące 
kluczowe elementy wpływające na identyfikację globalnego potencjału każdej z analizowanych 
jednostek przestrzennych: GOSPODARKA, DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, EDUKACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA  
i JAKOŚĆ PRZESTRZENI. Jednocześnie, w ramach prac na pierwotnych źródłach danych pochodzących 
ze statystyki publicznej, dostępnych dla poziomu regionalnego, zaimportowano listę 38 wskaźników 
rozwoju społeczno-gospodarczego, zidentyfikowanych dla poziomu powiatowego w ramach 
opracowania „Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015”. 
Listę tę następnie częściowo zaktualizowano ze względu na nieco inną specyfikę przeprowadzania 
analizy zróżnicowania międzyregionalnego (na poziomie wojewódzkim) w stosunku do zróżnicowania 
wewnątrzregionalnego (na poziomie powiatowym). W wyniku aktualizacji kilka wskaźników 
przeformułowano (np. uzupełniając o aspekt regionalny), a kilka zastąpiono przez zmienne bardziej 
adekwatne dla analizy poziomu rozwoju województw. Ową zaktualizowaną listę podstawową  
w dalszej kolejności uzupełniono o wskaźniki dostępne dla poziomu regionalnego (i wyższego), które 
nie były dostępne dla powiatów (głównie reprezentujące kategorie: Rachunki regionalne, Szkolnictwo 
wyższe, Nauka i technika, Ludność, Rynek pracy oraz Transport i łączność). Uzupełnione wskaźniki 
pogrupowano i tematycznie przydzielono do wskazanych obszarów. Ostatecznie otrzymano listę  
61 wskaźników przyporządkowanych do sześciu dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Dziedziny wraz z przynależnymi wskaźnikami zaprezentowano poniżej. Podział przedstawiono 
z uwzględnieniem odpowiedniego kodowania – A1, A2 itd., ułatwiającego dalsze prace analityczne, 
oraz ze wskazaniem wskaźników, dla których nie były dostępne dane za 2015 rok (w pozostałych 
przypadkach zaproponowane wskaźniki dotyczą 2015 roku). Ponadto pogrubionym drukiem 
wyróżniono wskaźniki spoza listy podstawowej, zaś kursywą wskaźniki z listy podstawowej 
przeformułowane lub zastępujące te mniej odpowiednie dla poziomu regionalnego. 

 
A. GOSPODARKA: 

A1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (2014 rok) 
A2. Wartość dodana brutto na 1 pracującego (2014 rok) 
A3. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 000 

mieszkańców 
A4. Udział podmiotów gospodarczych sektora prywatnego zarejestrowanych  

w rejestrze REGON 
A5. Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej na 10 000 mieszkańców 
A6.  Produkcja sprzedana przemysłu ogółem na 1 mieszkańca 
A7. Produkcja sprzedana budownictwa wg PKD 2007 w cenach bieżących na  

1 mieszkańca 
A8. Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca 
A9. Nakłady inwestycyjne ogółem na 1 mieszkańca 
A10. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca 
A11. Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln mieszkańców 
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A12. Łączne dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu, powiatów  

i województw na 1 mieszkańca 
B. DEMOGRAFIA: 

B1. Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) 
B2. Przyrost naturalny na 1 000 ludności 
B3. Urodzenia żywe na 1 000 ludności 
B4. Zgony na 1 000 ludności 
B5. Współczynnik dzietności 
B6. Przeciętne dalsze trwanie życia - kobiety w wieku 0 lat 
B7. Przeciętne dalsze trwanie życia - mężczyźni w wieku 0 lat 
B8. Małżeństwa zawarte na 1 000 ludności 
B9. Saldo migracji na pobyt stały wewnętrzne na 1 000 ludności 
B10. Saldo migracji na pobyt stały zagraniczne na 1 000 ludności (2014 rok) 
B11. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

C. RYNEK PRACY: 
C1. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
C2. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie 

bezrobotnych ogółem 
C3. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 55. roku życia na 1 000 zarejestrowanych 

bezrobotnych 
C4. Pracujący na 1 000 ludności 
C5. Współczynnik aktywności zawodowej 
C6. Bierni zawodowo na 1 000 ludności 
C7. Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 
C8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

D. EDUKACJA: 
D1. Współczynnik skolaryzacji netto gimnazjów 
D2. Uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 000 mieszkańców (w liceach 

ogólnokształcących dla młodzieży bez specjalnych) 
D3. Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności 
D4. Uczestnicy studiów doktoranckich na 10 000 ludności 
D5. Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących 
D6. Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych 

zawodowych 
D7. Odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym 
D8. Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka obcego 
D9. Łączne wydatki ogółem na „Oświatę i wychowanie” budżetów gmin, miast na 

prawach powiatu, powiatów i województw na 1 mieszkańca 
E. JAKOŚĆ ŻYCIA 

E1. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 
E2. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej 
E3. Przychodnie na 10 000 ludności 
E4. Ludność na ogólnodostępną aptekę 
E5. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 
E6. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci w wieku 3-5 lat 
E7. Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej (wraz z filiami) na 10 000 

ludności 
E8. Samochody osobowe na 1 000 ludności 
E9. Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 mieszkańców 
E10. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem 
E11. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 
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E12. Odsetek gospodarstw wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu 
F. JAKOŚĆ PRZESTRZENI 

F1. Długość autostrad i dróg ekspresowych na 1 000 km2 
F2. Gęstość eksploatowanej sieci kolejowej (na 100 km2) 
F3. Gęstość ścieżek rowerowych (na 10 000 km2) 
F4. Zasoby mieszkaniowe na 1 000 ludności 
F5. Mieszkania oddane do użytkowania na 1 000 mieszkańców 
F6. Lesistość w % 
F7. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem 
F8. Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie 
F9. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności 

 
Wśród wskaźników przeformułowanych lub zastępujących te mniej odpowiednie z listy podstawowej 
(pochodzących z analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski) należy zwrócić uwagę na 
wskaźnik A12, który z oczywistych względów w analizie zróżnicowania wewnątrzregionalnego nie 
uwzględniał w łącznych dochodach JST budżetów samorządów województw, wskaźnik D9, który  
w niniejszym opracowaniu zastąpił dwa wskaźniki dotyczące komputeryzacji szkół podstawowych  
i gimnazjum (wskaźniki nieaktualizowane przez GUS od 2012 roku), wskaźnik E12, który zastąpił 
stosunkowo mało adekwatny dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów (i nieco archaiczny) 
wskaźnik liczby osób przypadających na 1 placówkę biblioteczną, a także wskaźnik F1, który na 
podobnej zasadzie zastąpił dotychczasowy wskaźnik gęstości dróg gminnych i powiatowych o twardej 

nawierzchni. Ponadto należy zwrócić uwagę na wskaźniki B9 i B10, które zastąpiły inny wskaźnik 
wykazywany dla poziomu powiatowego, tj. Saldo migracji na pobyt stały gminne na 1 000 ludności. 

Zaprezentowany powyżej podział na dziedziny wiąże się w szczególności z istotnymi 
właściwościami społeczno-gospodarczymi, które składają się na szeroko rozumiany poziom rozwoju 
poszczególnych województw. Doboru zmiennych dokonano kierując się przede wszystkim względami 
merytorycznymi, w mniejszym stopniu wykorzystując podejście statystyczne. Przeprowadzono je  
w celu jak najlepszego zobrazowania aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (i na jej tle 
zidentyfikowania pozycji Wielkopolski), a jednocześnie umożliwienia późniejszego wyznaczenia 
mierników syntetycznych charakteryzujących poziom rozwoju polskich regionów. Część zmiennych 
nawiązuje do zjawisk pozytywnych (np. nakłady inwestycyjne ogółem na 1 mieszkańca), a część do 
negatywnych (np. przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 mieszkańców). Zestaw zmiennych,  
z których większość jest stymulantami, a tylko niektóre destymulantami, z pewnością nie jest pełny, 
ale uznano wystarczającym dla celów niniejszej analizy. Przedstawiono go w tabelach 16-21. 

Wyznaczone i uporządkowane w powyższy sposób wskaźniki rozwoju społeczno-
gospodarczego stanowią przedmiot kompleksowych analiz w dalszych częściach opracowania. 

 
 

2.2. Wstępna analiza zróżnicowania Polski na bazie rozkładu zmiennych 
Kolejnym krokiem dokonywanej analizy jest charakterystyka poziomu zróżnicowania kraju  

i sytuacji Wielkopolski na tym tle w oparciu o przyjęte wskaźniki pogrupowane w poszczególne 
dziedziny rozwoju. W tabelach 16-21 zaprezentowano wartości wskaźników społeczno-gospodarczych  
w układzie regionalnym 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 województw (w tym Wielkopolski). W pewnym stopniu umożliwiają również 
dokonanie próby oceny zróżnicowania kraju w kontekście poszczególnych zmiennych  
(w szczególności w oparciu o przyjęte wartości miar dyspersji poszczególnych wskaźników, w tym 
klasyczny współczynnik zmienności). 
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2.2.1. Obszar GOSPODARKA 
W ramach dziedziny GOSPODARKA przyjęto do analizy 12 wskaźników społeczno-

gospodarczych, spośród których największą zmiennością (Vx) wyróżniają się wskaźniki: A10 – Nakłady 

wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca, A7 – Produkcja sprzedana budownictwa wg PKD 

2007 w cenach bieżących na 1 mieszkańca oraz A11 – Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln 

mieszkańców. Najmniejszy poziom zmienności, a zatem najmniejsze różnice przestrzenne, wykazują 
natomiast zmienne: A4 – Udział podmiotów gospodarczych sektora prywatnego zarejestrowanych  

w rejestrze REGON oraz A12 – Łączne dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu, powiatów 

i województw na 1 mieszkańca. W przypadku zmiennej A4 wskaźnik przyjął wartość nieprzekraczającą 
1%, co świadczy o jego śladowym stopniu zmienności i nikłym wpływie na ocenę zróżnicowania kraju. 

Przyjęte wskaźniki na poziomie regionu i kraju potwierdzają popularną tezę, iż poziom rozwoju 
województwa wielkopolskiego w obszarze GOSPODARKA zdecydowanie przewyższa przeciętny 
poziom rozwoju Polski, i to biorąc pod uwagę zarówno odpowiednie wartości dla kraju, jak  
i wyliczone średnie wskaźników dla wszystkich województw (xśr). W przypadku analogicznych 
wskaźników dla Polski, aż w 8 na 12 przypadków wartości wskaźników dla Wielkopolski przewyższają 
wartości dla kraju (A1, A3-A9). Zdecydowania przewaga regionu uwidacznia się szczególnie  
w przypadku tak istotnych wskaźników gospodarczych, jak Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
(A1), Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców (A2), czy 
Produkcja sprzedana przemysłu ogółem na 1 mieszkańca (A6). Wśród wskaźników, gdzie wartości dla 
kraju są wyższe niż dla województwa (A2, A10-A12), nie obserwuje się tak widocznej przewagi innych 
województw z wyjątkiem wskaźnika Nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca (A10). 

Przedstawiona powyżej sytuacja Wielkopolski pod względem wartości wskaźników związanych 
z obszarem GOSPODARKA świadczy o jej przynależności do grupy regionów przodujących w kraju pod 
względem rozwoju gospodarczego. Wśród innych województw, które należą do tej grupy w pierwszej 
kolejności, warto wymienić mazowieckie. Region ten praktycznie pod względem wszystkich 
wskaźników przyjmuje wartości jedne z najwyższych w kraju (zawsze powyżej średniej krajowej), zaś 
w większości przypadków jest niekwestionowanym liderem (w przypadku 10 na 12 wskaźników). 
Potwierdza to wszelkiego rodzaju krajowe i unijne rankingi dotyczące gospodarki, w których region 
stołeczny uznawany jest za „motor rozwoju” tej części Europy. Wpływ na taką sytuację ma oczywiście 
obecność stolicy – Warszawy, która stanowi ważny wkład dla poszczególnych wskaźników nie tylko  
w swych granicach administracyjnych, ale również poprzez swoich bliższych i dalszych sąsiadów, na 
których bardzo silnie (pozytywnie) oddziałuje. Do grona regionów, które również pozytywnie 
wyróżniają się w ramach analizy poszczególnych wskaźników wyróżnić należy województwa: 
dolnośląskie, pomorskie i częściowo śląskie. Należy tu jednak zaznaczyć, iż wartości wskaźników dla 
tych jednostek administracyjnych bardziej jednak oscylują w granicach zbliżonych do sytuacji  
w Wielkopolsce niż w województwie mazowieckim. 

Na drugim biegunie pod względem analizowanych wskaźników obszaru GOPODARKA znajdują 
się takie województwa, jak: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie. W prawie wszystkich przypadkach przyjmują one wartości poniżej analogicznych 
wskaźników dla poziomu kraju, zaś w większości notują wartości najniższe wśród wszystkich polskich 
województw. Tylko nieco lepsza sytuacja dotyczy trzech kolejnych regionów, a więc kujawsko-
pomorskiego, lubuskiego i opolskiego, przy czym należy zaznaczyć, iż w ich przypadku przekraczanie 
wartości średniej dla kraju również bywa wyjątkiem. 

Reasumując, należy wskazać, iż przeanalizowane wskaźniki potwierdzają dużą koncentrację 
działalności gospodarczej w regionach związanych z największymi ośrodkami gospodarczymi, 
uznawanymi obok stolicy kraju za kluczowe bieguny rozwoju. Zdecydowanie niższe wartości 
poszczególnych zmiennych związanych z obszarem GOSPODARKA dotyczą natomiast województw 
położonych na tzw. „ścianie wschodniej”, co potwierdza inne dotychczasowe analizy w tym zakresie. 
Prawidłowością jest tu również fakt, iż zdecydowana większość województw nie przekracza 
analogicznych wartości dla całego kraju, na które kluczowy wpływ mają regiony najlepiej rozwinięte. 



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

127 
 

Tab. 16. GOSPODARKA - wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna 

Produkt 
krajowy 

brutto na 1 
mieszkańca 

Wartość 
dodana 

brutto na 1 
pracującego 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wpisane do 

rejestru REGON 
na 10 000 

mieszkańców 

Udział 
podmiotów 

gospodarczych 
sektora 

prywatnego 
zarejestrowanych 

w rejestrze 
REGON 

Nowo 
zarejestrowane 

podmioty 
gospodarki 

narodowej na 
10 000 

mieszkańców 

Produkcja 
sprzedana 
przemysłu 
ogółem na 

1 
mieszkańca  

Produkcja 
sprzedana 

budownictwa 
wg PKD 2007 

w cenach 
bieżących na 
1 mieszkańca 

Wartość 
brutto 

środków 
trwałych 

na 1 
mieszkańca 

Nakłady 
inwestycyjne 
ogółem na 1 
mieszkańca 

Nakłady 
wewnętrzne 

na 
działalność 
B+R na 1 

mieszkańca 

Patenty 
udzielone 

przez UPRP 
na 1 mln 

mieszkańców 

Łączne dochody 
budżetów gmin, 

miast na 
prawach 
powiatu, 

powiatów i 
województw na 

1 mieszkańca 

Kod A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

[stymulanta/destym.] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] 

[jednostka] [zł] (2014) [zł] (2014) [-] [%] [-] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [-] [zł] 

KRAJ 

POLSKA 44 686 109 899 1 088,6 96,3 93,6 32 649 4 734 90 323,9 7 069 469,7 62,5 5 177,8 

WOJEWÓDZTWA 

dolnośląskie 50 031 125 384 1 229,6 94,8 104,6 39 198 4 051 95 260,1 7 800 441,2 92,9 5 237,6 

kujawsko-pomorskie 36 379 98 485 927,4 96,5 82,0 26 408 3 139 74 449,5 6 692 174,6 38,3 5 127,3 

lubelskie 31 170 78 641 809,4 96,1 68,7 15 946 1 995 70 799,2 4 837 342,4 86,3 4 794,2 

lubuskie 37 635 105 649 1 093,0 95,0 96,4 29 840 2 147 95 835,7 5 762 87,7 22,6 4 852,9 

łódzkie 41 839 100 218 968,3 97,2 81,4 29 822 3 458 86 750,2 6 980 294,0 60,8 4 929,4 

małopolskie 39 834 96 043 1 078,9 97,0 98,5 25 800 4 637 76 699,7 6 277 628,5 74,5 4 823,4 

mazowieckie 71 659 145 507 1 432,1 96,7 128,1 46 246 10 342 133 768,9 10 868 1 300,6 92,1 6 289,7 

opolskie 36 299 104 974 1 008,3 95,4 67,4 24 119 3 221 82 020,8 8 062 121,3 49,1 4 582,8 

podkarpackie 31 642 81 151 776,2 95,8 66,8 18 538 2 990 71 853,9 5 172 427,2 32,4 4 835,9 

podlaskie 32 350 86 599 835,4 96,4 71,5 18 435 4 285 76 621,0 5 754 252,6 28,6 5 137,3 

pomorskie 42 558 113 357 1 221,4 96,7 114,2 35 704 4 929 85 140,6 7 277 501,6 48,2 5 386,2 

śląskie 46 499 116 472 1 019,0 96,0 79,1 44 789 4 278 91 319,6 6 445 295,4 65,3 4 875,7 

świętokrzyskie 32 640 82 620 879,5 96,7 70,9 19 126 3 574 70 991,7 4 624 207,1 25,4 4 918,7 

warmińsko-mazurskie 31 955 97 247 860,4 95,2 73,7 20 328 2 383 70 950,2 5 587 107,0 21,5 5 469,2 

WIELKOPOLSKIE 47 992 106 762 1 179,4 96,7 102,5 42 785 5 480 91 836,4 7 291 378,6 57,0 4 833,3 

zachodniopomorskie 37 461 110 885 1 289,8 96,3 109,4 22 524 2 960 87 765,1 6 383 129,8 74,7 5 365,0 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZKŁADU (WOJEWÓDZTWA) 

x śr 40 496,4 103 124,6 1 038,0 96,2 88,5 28 725,5 3 991,8 85 128,9 6 613,2 355,6 54,4 5 091,2 

S(x) 9 934,5 16 860,3 185,5 0,7 18,7 9 787,6 1 901,2 15 259,5 1 469,5 286,6 24,1 393,3 

V(x) 24,53% 16,35% 17,87% 0,74% 21,13% 34,07% 47,63% 17,93% 22,22% 80,60% 44,39% 7,73% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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2.2.2. Obszar DEMOGRAFIA 
W ramach dziedziny DEMOGRAFIA przyjęto do analizy 11 wskaźników. Wśród nich największą 

zmiennością, a zatem największym zróżnicowaniem przestrzennym, wyróżnia się wskaźnik B1  
– Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2), zaś najmniejszą aż cztery wskaźniki: B6 – Przeciętne dalsze 

trwanie życia - kobiety w wieku 0 lat, B7 – Przeciętne dalsze trwanie życia - mężczyźni w wieku 0 lat, 
B11 – Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym i B8 – Małżeństwa 

zawarte na 1 000 ludności. Warto zaznaczyć, iż zmienne B6 i B7 wykazują wartości współczynnika 
dyspersji nieprzekraczające, bądź ledwie przekraczające 1%, co, podobnie jak w przypadku zmiennej 
A4, wskazuje na ich niewielką przydatność i znaczenie przy dalszej analizie zróżnicowania. Należy tu 
również nadmienić, iż w przypadku trzech zmiennych, tj. B2 – Przyrost naturalny na 1 000 ludności,  
B9 – Saldo migracji na pobyt stały wewnętrzne na 1 000 ludności oraz B10 – Saldo migracji na pobyt 

stały zagraniczne na 1 000 ludności, klasyczny współczynnik zmienności (Vx), choć był możliwy do 
zinterpretowania, to jednak, ze względu na ujemne wartości przyjmowane w niektórych przypadkach 
przez wskaźniki, pokazywał zdeformowany obraz. Stąd wartości współczynników zmienności dla 
zmiennych B2 i B9, choć największe ze wszystkich analizowanych, nie mogą być tu elementem 
jakichkolwiek porównań. 

Wstępna analiza wartości poszczególnych wskaźników dla obszaru DEMOGRAFIA pozwala na 
wyciągnięcie podobnych wniosków dla województwa wielkopolskiego jak w przypadku obszaru 
GOSPODARKA. Sytuacja demograficzna w Wielkopolsce wydaje się bardzo korzystna na tle kraju. 
Wskazują na nią poszczególne zmienne, które w większości przypadków są korzystniejsze niż dla 
kraju. Spośród 11 wskaźników aż w dziewięciu przypadkach województwo osiągało lepsze wartości 
niż w przypadku Polski (B2-B5, B7-B11), biorąc pod uwagę zarówno odpowiednie wartości dla kraju, 
jak i wyliczone średnie wskaźników dla wszystkich województw (xśr). O ile przy większości wskaźników 
wartości dla poziomu krajowego i Wielkopolski wydają się zbliżone, to w trzech przypadkach 
przewaga województwa okazuje się dość istotna. Uwidacznia się ona w przypadku bardzo istotnego 
wskaźnika Przyrost naturalny na 1 000 ludności (B2), będącego pochodną dwóch kolejnych,  
tj.: Urodzenia żywe na 1 000 ludności (B3) oraz Zgony na 1 000 ludności (A2), bardzo istotnych przy 
ostatecznej ocenie sytuacji demograficznej regionów. Wśród wskaźników, przy których wartości dla 
kraju są wyższe niż dla województwa (B1, B6) nie obserwuje się tak widocznej różnicy. 

Wydaje się, iż analiza wartości poszczególnych wskaźników dla pozostałych polskich regionów 
pozwala na przyporządkowanie do grona jednostek o podobnie korzystnej sytuacji demograficznej jak 
w Wielkopolsce województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i pomorskiego. Należy 
jednak zwrócić uwagę na to, iż nie ma tu zdecydowanego lidera, jak w przypadku GOSPODARKI. Każde  
z województw jest liderem pod kilkoma względami, zaś w pozostałych przyjmuje wartości zbliżone do 
krajowych. I tak np. małopolskie dominuje w przewidywanej długości życia mężczyzn oraz  
w małżeństwach zawartych na 1 000 ludności, mazowieckie w urodzeniach żywych na 1 000 ludności 
oraz w obu saldach migracji, pomorskie we współczynniku przyrostu naturalnego (podobnie jak 
Wielkopolska), współczynniku dzietności oraz w zgonach na 1 000 ludności, zaś podkarpackie  
w przewidywanej długości życia kobiet i mężczyzn oraz w zgonach na 1 000 ludności. 

Do grupy regionów w najtrudniejszej sytuacji demograficznej przeanalizowane wskaźniki 
pozwalają natomiast zaliczyć następujące województwa: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, 
śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Ich specyfika wydaje się bardzo 
zbliżona – cechuje je m.in: bardzo niski (ujemny) przyrost naturalny wynikający z niekorzystnych 
wartości wskaźników dotyczących urodzeń żywych i zgonów, niski współczynnik dzietności oraz 
wskaźnik małżeństw zawartych na 1 000 ludności, a także bardzo niskie, ujemne saldo obu migracji 
(wyjątek: dolnośląskie w migracjach wewnętrznych), w tym w szczególności migracji zagranicznych. 
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Tab. 17. DEMOGRAFIA - wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna 

Gęstość 
zaludnienia 

(ludność na 1 
km2) 

Przyrost 
naturalny 
na 1 000 
ludności 

Urodzenia 
żywe na   

1 000 
ludności 

Zgony 
na  

1 000 
ludności 

Współczynnik 
dzietności 

Przeciętne 
dalsze 

trwanie 
życia - 

kobiety w 
wieku 0 lat 

Przeciętne 
dalsze 

trwanie 
życia - 

mężczyźni w 
wieku 0 lat 

Małżeństwa 
zawarte na 

1 000 
ludności 

Saldo migracji 
na pobyt stały 
wewnętrzne 

na 1 000 
ludności 

Saldo migracji 
na pobyt stały 
zagraniczne na 
1 000 ludności 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 

na 100 osób w 
wieku 

produkcyjnym 

Kod B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

[stymulanta/destym.] [S] [S] [S] [D] [S] [S] [S] [S] [S] [S] (2014) [D] 

[jednostka] [osoba] [-] [-] [-] [-] [lata] [lata] [-] [osoba] [osoba] [osoba] 

KRAJ 

POLSKA 122,9 -0,67 9,60 10,27 1,289 81,6 73,6 4,9 0,00 -0,41 60,1 

WOJEWÓDZTWA 

dolnośląskie 145,6 -1,82 9,04 10,86 1,206 81,0 73,2 4,5 0,91 -0,64 59,3 

kujawsko-pomorskie 116,1 -0,64 9,19 9,83 1,249 81,3 73,5 5,0 -0,84 -0,53 59,4 

lubelskie 85,2 -1,45 9,20 10,65 1,257 82,4 73,3 5,0 -2,25 -0,30 61,1 

lubuskie 72,8 -0,72 9,24 9,96 1,253 80,9 72,8 4,9 -0,88 -0,65 58,4 

łódzkie 136,9 -3,61 8,85 12,46 1,260 80,4 71,4 4,6 -0,69 -0,14 62,9 

małopolskie 222,1 0,99 10,30 9,31 1,320 82,4 75,1 5,2 1,12 -0,19 60,1 

mazowieckie 150,4 0,45 10,76 10,30 1,409 82,0 74,0 4,8 2,32 -0,01 62,9 

opolskie 105,8 -2,18 8,30 10,48 1,124 81,4 73,8 4,9 -0,81 -1,58 56,7 

podkarpackie 119,2 0,07 9,20 9,13 1,199 82,5 74,9 5,1 -1,13 -0,14 58,1 

podlaskie 58,9 -1,24 9,09 10,34 1,226 82,6 73,8 5,1 -1,60 -0,28 58,4 

pomorskie 126,0 1,55 10,67 9,13 1,412 81,4 74,2 5,1 1,45 -0,47 60,7 

śląskie 370,6 -1,92 9,09 11,01 1,258 80,3 73,0 4,9 -0,75 -0,77 59,9 

świętokrzyskie 107,4 -3,04 8,40 11,44 1,181 82,2 73,0 4,7 -1,80 -0,08 61,0 

warmińsko-mazurskie 59,6 -0,51 9,10 9,61 1,228 81,1 72,7 4,8 -1,81 -0,54 56,9 

WIELKOPOLSKIE 116,5 1,03 10,58 9,55 1,384 81,2 73,7 5,1 0,35 -0,38 59,7 

zachodniopomorskie 74,7 -1,27 8,80 10,07 1,218 81,1 73,5 4,9 -0,43 -0,85 58,4 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZKŁADU (WOJEWÓDZTWA) 

x śr 129,2 -0,89 9,36 10,26 1,262 81,5 73,5 4,9 -0,43 -0,47 59,6 

S(x) 73,7 1,42 0,75 0,87 0,079 0,7 0,9 0,2 1,26 0,38 1,8 

V(x) 57,06% -158,91% 8,04% 8,46% 6,26% 0,88% 1,16% 3,87% -295,54% -79,81% 2,96% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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2.2.3. Obszar RYNEK PRACY 
W ramach dziedziny RYNEK PRACY przyjęto do analizy relatywnie najmniej, bo tylko osiem 

wskaźników społeczno-gospodarczych, spośród których największą zmiennością wyróżnia się 
wskaźnik: C1 – Stopa bezrobocia rejestrowanego. Na drugim biegunie z najmniejszymi różnicami 
przestrzennymi znalazły się zmienne: C5 – Współczynnik aktywności zawodowej oraz C7  
– Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat. Wartości klasycznego współczynnika zmienności 
(Vx) osiągają w tych przypadkach poziom 4% (przekraczają granicę 2,5%), co jednakże pozwala na 
wzięcie ich pod uwagę i wykorzystywanie podczas dalszych prac analitycznych. 

Porównanie wartości wskaźników społeczno-gospodarczych z obszaru RYNEK PRACY pozwala 
na określenie sytuacji Wielkopolski jako bardzo korzystnej w tym zakresie. Analiza poszczególnych 
zmiennych wskazuje na to, iż pod wieloma względami województwo jest tu liderem w skali kraju. 
Spośród ośmiu wskaźników, w przypadku aż siedmiu (C1-C7) wartości dla Wielkopolski są 
korzystniejsze niż w całym kraju (uwzględniając zarówno wartość dla Polski, jak i średnią ze 
wskaźników dla wszystkich szesnastu województw xśr), przy czym analogiczne wartości praktycznie  
w każdym przypadku znacznie odbiegają in plus od wartości dla Polski. Dodatkowo w przypadku 
dwóch kluczowych wskaźników, tj. Stopy bezrobocia rejestrowanego (C1) i Biernych zawodowo na 

1 000 ludności (C6), region znajduje się na czele klasyfikacji województw, co jest szczególnie ważne 
biorąc pod uwagę dużą zmienność ich wartości w skali wszystkich województw (Vx). Jedynym 
wskaźnikiem, który prezentuje wartości mniej korzystne w porównaniu do całego kraju (i to 
zdecydowanie), jest Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (C8), co oznacza, iż w Wielkopolsce 
mamy do czynienia z relatywnie niższymi kosztami pracy, co z drugiej strony może stanowić ważny 
atut dla potencjalnych inwestorów. 

Zgodnie z powyższym sytuację na rynku pracy w województwie wielkopolskim można określić 
jako bardzo dobrą. Spośród innych województw, sytuacja zbliżona występuje jedynie na Mazowszu, 
które lideruje w przypadku aż czterech zmiennych (Pracujący na 1 000 ludności, Współczynnik 

aktywności zawodowej, Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat oraz Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto), natomiast w przypadku dwóch innych osiąga wartości zdecydowanie poniżej 
wartości dla Polski (w tym ostatnie miejsce w klasyfikacji w przypadku wskaźnika Bezrobotni 

zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie bezrobotnych ogółem). Nieco mniej 
korzystna sytuacja na rynku pracy (choć również dobra) występuje w kilku kolejnych województwach, 
w tym w: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i śląskim. Podstawowym wyznacznikiem sytuacji na 
rynku pracy jest u nich niska stopa bezrobocia rejestrowanego przy relatywnie wysokim przeciętnym 

miesięcznym wynagrodzeniu brutto, które to przy zróżnicowanych wartościach pozostałych 
zmiennych czynią te regiony względnie atrakcyjnymi pod względem społeczno-gospodarczym. 

Wśród województw o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy wskazać należy w szczególności na 
następujące: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie i zachodniopomorskie. W wielu przypadkach analizowane wskaźniki właśnie dla 
wymienionych województw przyjmują wartości gorsze od wartości dla kraju, często najniższe wśród 
wszystkich regionów. Tak jest np. przy bardzo istotnej zmiennej, tj. Stopie bezrobocia rejestrowanego 
(C1), a także Pracujących na 1 000 ludności (C4), Współczynniku aktywności zawodowej (C5), 
Współczynniku zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat (C7, wyjątek: województwo podlaskie), czy 
Przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto (C8). 

Analiza obszaru RYNEK PRACY w poszczególnych województwach wskazuje zatem na najlepszą 
sytuację w jednostkach najlepiej rozwiniętych, natomiast najtrudniejszą w regionach biedniejszych, 
pozbawionych największych ośrodków gospodarczych, często zlokalizowanych we wschodniej części 
kraju. Oznacza to, iż duży wpływ na ostateczną sytuację na rynku pracy ma sytuacja gospodarcza, co 
tłumaczy podobieństwo w przynależności poszczególnych województw do grup o dobrej i złej sytuacji 
na rynku pracy z wcześniej analizowanym obszarem GOSPODARKA. 
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Tab. 18. RYNEK PRACY - wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna 
Stopa 

bezrobocia 
rejestrowanego 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

pozostający bez pracy 
dłużej niż 1 rok w 

liczbie bezrobotnych 
ogółem 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

powyżej 55. roku 
życia na 1 000 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

Pracujący 
na 1 000 
ludności 

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej 

Bierni 
zawodowo 

na 1 000 
ludności 

Współczynnik 
zatrudnienia 

osób w wieku 
20-64 lat 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto 

Kod C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

[stymulanta/destym.] [D] [D] [D] [S] [S] [D] [S] [S] 

[jednostka] [%] [%] [osoba] [osoba] [%] [osoba] [%] [zł] 

KRAJ 

POLSKA 9,7 39,7 176,5 232,5 56,2 350,5 67,8 4 150,88 

WOJEWÓDZTWA 

dolnośląskie 8,5 36,0 227,2 255,4 55,2 346,4 67,7 4 204,24 

kujawsko-pomorskie 13,2 39,9 158,3 217,9 55,1 357,1 65,7 3 540,25 

lubelskie 11,7 43,6 140,9 174,7 56,0 428,6 66,8 3 699,48 

lubuskie 10,5 31,1 199,3 218,6 54,6 364,4 66,8 3 567,60 

łódzkie 10,3 42,0 204,1 230,1 57,2 411,5 69,3 3 790,76 

małopolskie 8,3 40,2 153,0 221,9 55,5 324,7 67,6 3 906,96 

mazowieckie 8,3 44,4 189,1 282,5 61,2 338,4 73,6 5 094,46 

opolskie 10,1 34,4 207,9 206,8 54,3 366,5 67,7 3 793,28 

podkarpackie 13,2 44,3 128,8 199,6 54,2 354,4 63,0 3 527,62 

podlaskie 11,8 44,4 175,4 180,6 56,1 347,4 69,8 3 647,08 

pomorskie 8,9 35,8 174,5 229,3 57,6 341,0 68,6 4 132,13 

śląskie 8,2 37,6 189,2 259,2 53,1 348,7 64,3 4 221,45 

świętokrzyskie 12,5 37,3 153,9 183,7 56,0 400,1 65,9 3 580,62 

warmińsko-mazurskie 16,2 37,8 169,7 191,3 52,1 405,0 61,8 3 495,02 

WIELKOPOLSKIE 6,1 34,0 167,8 261,7 57,6 279,7 69,7 3 728,52 

zachodniopomorskie 13,1 36,9 212,3 195,2 51,9 311,0 64,2 3 793,68 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZKŁADU (WOJEWÓDZTWA) 

x śr 10,7 38,7 178,2 219,3 55,5 357,8 67,0 3 857,70 

S(x) 2,5 4,0 26,8 31,2 2,2 37,4 2,8 392,17 

V(x) 23,58% 10,33% 15,02% 14,23% 4,02% 10,46% 4,24% 10,17% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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2.2.4. Obszar EDUKACJA 
W ramach dziedziny EDUKACJA przyjęto do analizy dziewięć wskaźników społeczno-

gospodarczych. Spośród nich największą zmiennością wyróżniają się wskaźniki: D4 – Uczestnicy 

studiów doktoranckich na 10 000 ludności, D8 – Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo 

uczących się języka obcego oraz D3 – Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności. Zmiennością 
najniższą wyróżniają się aż cztery wskaźniki, w tym: D5 – Zdawalność egzaminów maturalnych  

w liceach ogólnokształcących, D1 – Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach 

ogólnokształcących, D6 – Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych 

zawodowych oraz D9 – Łączne wydatki ogółem na „Oświatę i wychowanie” budżetów gmin, miast na 

prawach powiatu, powiatów i województw na 1 mieszkańca. Pod względem tych wszystkich czterech 
cech badana zbiorowość jednostek terytorialnych wyróżnia się szczególnie niewielkim 
zróżnicowaniem, jednak jego poziom (przekraczający próg 2,5%) jest warunkowo akceptowalny dla 
dalszej oceny wpływu zmiennych na zróżnicowanie kraju. 

Odpowiednie wskaźniki dla województwa wielkopolskiego z obszaru EDUKACJA pozwalają na 
określenie poziomu rozwoju w tej dziedzinie jako zbliżonego do sytuacji w Polsce. Większość ze 
wskaźników dla Wielkopolski oscyluje w pobliżu wartości dla całego kraju oraz średnich wyliczonych  
z wartości dla wszystkich województw (xśr). Spośród dziewięciu analizowanych wskaźników w pięciu 
przypadkach wartość wskaźnika dla Wielkopolski jest korzystniejsza niż dla całego kraju (D1, D3, D6, 
D8-D9), przy czym tylko w jednym przypadku osiąga poziom zdecydowanie przewyższający 
analogiczną wartość: Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka obcego 
(D8, trzecie miejsce za województwem dolnośląskim i lubuskim). Najwyższe miejsce wśród 
województw region zajmuje natomiast pod względem wskaźnika Współczynnik skolaryzacji netto 

gimnazjów (D1, drugie miejsce), w którym jednak widoczne jest małe zróżnicowanie zbiorowości. 
Wśród wskaźników, względem których sytuacja w Wielkopolsce jest gorsza w porównaniu do całego 
kraju (D2, D4-D5, D7), również tylko w jednym przypadku poziom nieco bardziej odstaje od wartości 
dla Polski: Uczestnicy studiów doktoranckich na 10 000 ludności (D4), przy czym i tak osiągnięty 
poziom oznacza siódme miejsce wśród województw. W przypadku innego, tj. Zdawalności 

egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących (D5), wartość dla regionu jest co prawda 
niewiele niższa niż dla całego kraju (głównie ze względu na niewielkie zróżnicowanie zmiennej), 
jednak uwagę zwraca przedostatnia lokata województwa (jedynie przed zachodniopomorskim). 

Analiza poszczególnych jednostek przestrzennych poziomu wojewódzkiego ze względu na 
zmienne z obszaru EDUKACJA wskazuje po raz kolejny na występowanie niekwestionowanego lidera 
jakim jest województwo mazowieckie. Z wyjątkiem wskaźnika Zdawalność egzaminów maturalnych  

w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych (D6) praktycznie w każdym innym przypadku region ten 
osiąga wartości przewyższające wartość dla kraju, zaś aż przy czterech wskaźnikach znajduje się na 
pierwszym miejscu wśród województw (wskaźniki D1, D4, D7 i D9). W gronie pozostałych regionów 
wyróżniających się pozytywnie pod kątem poziomu rozwoju wskazanego obszaru wymienić można 
województwa: lubelskie, małopolskie, podlaskie i pomorskie, przy czym tylko w przypadku 
małopolskiego można mówić o wskaźnikach względnie zbliżonych do Mazowsza (pierwsze miejsce  
w przypadku wskaźnika D3 i drugie dla wskaźników: D4, D6, D7). W przypadku pozostałych większa 
analogia występuje w stosunku do Wielkopolski, która jednakowoż w pewnym stopniu ustępuje 
wymienionym regionom wartościami części zmiennych. 

Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa o niższym poziomie rozwoju edukacji,  
a wśród nich przede wszystkim: kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Szczególnie niekorzystna jest tu sytuacja warmińsko-
mazurskiego, które w każdym przypadku osiąga wartości zdecydowanie odstające od średniej dla 
kraju, co w jednym przypadku oznacza ostatnie miejsce wśród regionów (D8), w dwóch przedostatnie 
(D1, D6), w dwóch 14. (D3, D7), i w dwóch 13. (D4, D5). Nieco lepsza sytuacja dotyczy 
zachodniopomorskiego, które wyróżniło natomiast trzykrotne zajęcie ostatniego miejsca (wskaźniki: 
D1, D5 i D9) oraz lubuskiego – jedno miejsce ostatnie (D3) i trzy przedostatnie (D2, D4, D7). 
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Tab. 19. EDUKACJA - wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna 

Współczynnik 
skolaryzacji 

netto 
gimnazjów 

Uczniowie szkół 
ogólnokształcących 

na 10 000 
mieszkańców 

Studenci 
szkół 

wyższych 
na 10 000 
ludności 

Uczestnicy 
studiów 

doktoranckich 
na 10 000 
ludności 

Zdawalność 
egzaminów 

maturalnych w 
liceach 

ogólnokształcących 

Zdawalność 
egzaminów 

maturalnych w 
szkołach 

ponadgimnazjalnych 
zawodowych 

Odsetek 
ludności w 

wieku 15-64 
lata z 

wykształceniem 
wyższym 

Odsetek 
uczniów szkół 

podstawowych 
dodatkowo 
uczących się 

języka obcego 

Łączne wydatki ogółem na 
"Oświatę i wychowanie" 
budżetów gmin, miast na 

prawach powiatu, 
powiatów i województw na 

1 mieszkańca 

Kod D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

[stymulanta/destym.] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] 

[jednostka] [%] [osoba] [osoba] [osoba] [%] [%] [%] [%] [zł] 

KRAJ 

POLSKA 92,03 130,1 365 11,2 86,6 71,4 24,4 7,8 1 544,3 

WOJEWÓDZTWA 

dolnośląskie 89,32 110,9 457 14,3 87,4 68,2 24,2 13,4 1 477,9 

kujawsko-pomorskie 89,84 117,4 297 6,2 86,5 72,6 18,8 6,2 1 538,1 

lubelskie 92,79 158,6 366 14,7 87,9 66,9 23,7 7,5 1 542,0 

lubuskie 89,11 109,9 162 3,1 88,0 76,3 19,5 11,4 1 479,8 

łódzkie 93,23 132,0 330 10,7 87,4 70,1 23,8 7,3 1 460,7 

małopolskie 93,62 132,7 524 20,2 85,8 75,2 24,9 4,8 1 569,0 

mazowieckie 95,81 154,6 515 20,3 88,7 70,5 33,5 8,1 1 667,2 

opolskie 88,86 96,9 253 6,9 86,1 74,2 21,9 11,3 1 507,0 

podkarpackie 91,81 145,7 264 2,7 86,9 69,9 22,0 7,0 1 592,1 

podlaskie 90,32 151,2 300 5,7 89,1 70,6 24,4 8,1 1 521,4 

pomorskie 91,30 125,8 414 12,9 84,0 72,1 24,3 7,1 1 590,9 

śląskie 91,39 112,0 277 7,6 86,8 72,0 22,8 3,7 1 511,0 

świętokrzyskie 92,15 138,9 214 3,3 90,3 69,8 21,8 7,4 1 440,4 

warmińsko-mazurskie 88,28 125,0 229 4,5 85,0 67,5 19,7 3,7 1 524,1 

WIELKOPOLSKIE 94,51 124,4 382 9,0 83,6 72,2 22,9 11,3 1 584,2 

zachodniopomorskie 86,79 118,9 283 7,9 81,0 73,6 21,6 10,5 1 412,3 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZKŁADU (WOJEWÓDZTWA) 

x śr 91,20 128,4 329,2 9,4 86,5 71,4 23,1 8,1 1 526,1 

S(x) 2,37 17,2 102,5 5,5 2,2 2,6 3,2 2,8 63,1 

V(x) 2,60% 13,37% 31,15% 58,61% 2,58% 3,64% 13,95% 34,32% 4,14% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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2.2.5. Obszar JAKOŚĆ ŻYCIA 
W ramach dziedziny JAKOŚĆ ŻYCIA przyjęto do analizy aż 12 wskaźników, spośród których 

największy poziom zmienności (i jednocześnie największe różnice przestrzenne) wyróżnia zmienne: E5 
– Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach oraz E9 – Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 

mieszkańców. Badana zbiorowość jednostek terytorialnych jest natomiast relatywnie najmniej 
zróżnicowana w ramach trzech wskaźników: E12 – Odsetek gospodarstw wyposażonych w komputer  

z dostępem do Internetu, E6 – Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci  

w wieku 3-5 lat oraz E1 – Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę, przy czym  
w każdym przypadku wartość współczynnika zmienności przyjmuje akceptowalne wartości. 

W toku analizy wskaźników społeczno-gospodarczych dla Wielkopolski z obszaru JAKOŚĆ ŻYCIA 
i ich zestawienia z analogicznymi wartościami dla kraju oraz pozostałych województw, nasuwa się 
wniosek o dość przeciętnej sytuacji regionu w tym zakresie, zbliżonej do poziomu całego kraju  
z delikatnym wskazaniem na korzyść Wielkopolski (podobnie jak w obszarze EDUKACJA). Trudno 
jednocześnie doszukać się jakichś konkretnych prawidłowości. W większości przypadków wskaźniki 
dla Wielkopolski zbliżone są wartościowo do całego kraju, jak i wyliczonych średnich dla wszystkich 16 
województw (xśr). Na 12 wskaźników, aż w przypadku dziewięciu (E1-E4, E6, E8-E10 i E12) wartości dla 
regionu przewyższają analogiczną wartość dla kraju, jednak tylko w czterech przypadkach sytuacja 
okazuje się wyraźnie korzystniejsza (wskaźniki: E4, E6, E8, E10). Na szczególną uwagę zasługuje tu 
wskaźnik E8, tj. Samochody osobowe na 1 000 ludności, pod względem którego Wielkopolska zajmuje 
pierwsze miejsce w kraju, oraz E4, tj. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 

dzieci w wieku 3-5 lat, przy którym lokata regionu jest trzecia. W przypadku trzech zmiennych  
o wartościach gorszych w porównaniu ze szczeblem krajowym (E5, E7, E11) za każdym razem 
przewaga wskaźnika dla Polski jest znacząca. W szczególności dotyczy to wskaźnika E7, poświęconego 
miejscom w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej (wraz z filiami) na 10 000 ludności, pod 
względem którego region zajął przedostatnie miejsce wśród wszystkich polskich województw. 

Jeśli chodzi o analizę poszczególnych jednostek wojewódzkich w odniesieniu do wartości 
przyjętych zmiennych, to w tym przypadku, ze względu na dużą liczbę wskaźników, sprawa również 
nie jest tak jednoznaczna. Nie ma tu województwa, jak w przypadku kilku innych obszarów rozwoju, 
które zdecydowanie dominowałoby nad pozostałymi. Są natomiast regiony, które, porównując 
wartości wskaźników, wyróżniają się i dzięki temu można je zaliczyć do grupy o korzystnej sytuacji 
pod względem jakości życia. Mowa tu w szczególności o: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, 
opolskim, śląskim i zachodniopomorskim. Wśród nich tylko mazowieckie w przypadku aż trzech 
wskaźników znalazło się na pierwszym miejscu, zaś opolskie zwyciężyło w dwóch klasyfikacjach. 

Podobnie trudnym zadaniem jest próba wskazania regionów wyróżniających się negatywnie. 
Analiza wartości wskaźników dla poszczególnych województw i ich odniesienia do wartości w kraju, 
pozwala na wyznaczenie czterech tego typu jednostek: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Cechą wspólną tych województw są wartości wskaźników 
w zdecydowanej większości nieprzekraczające średniej krajowej, a w wielu przypadkach zajmowanie 
ostatnich miejsc w poszczególnych klasyfikacjach. I tak województwo warmińsko-mazurskie znalazło 
się aż cztery razy na ostatnim miejscu wśród województw, kujawsko-pomorskie dwa razy na ostatnim 
miejscu i trzy razy na przedostatnim, podkarpackie dwa razy na ostatnim i raz na przedostatnim, zaś 
świętokrzyskie aż cztery razy na miejscu przedostatnim. 

Generalnie, mimo dużych problemów z jednoznaczną interpretacją uzyskanych wyników, 
można stwierdzić, że w większości przypadków tradycyjnie bardzo pozytywnie wyróżniają się 
województwa związane z istotnymi w skali kraju biegunami wzrostu (wyjątek: opolskie) – podobnie 
jak w przypadku obszarów GOSPODARKA i RYNEK PRACY. Jednostki te wykazują korzystne wartości 
dla większości przyjętych wskaźników z wyjątkiem liczby przestępstw stwierdzonych i poziomu ich 
wykrywalności. Podobnie, jak w przypadku analizy wspomnianych obu obszarów, powtarzają się 
również województwa te najmniej atrakcyjne, związane w szczególności ze wschodnią częścią kraju. 
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Tab. 20. JAKOŚĆ ŻYCIA - wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania 
na 1 osobę 

Odsetek 
korzystających 

z sieci 
kanalizacyjnej 

Przychodnie 
na 10 000 
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 

Miejsca w 
placówkach 
stacjonarnej 

pomocy 
społecznej (wraz z 
filiami) na 10 000 

ludności 

Samochody 
osobowe 
na 1 000 
ludności 

Przestępstwa 
stwierdzone 
ogółem na  

1 000 
mieszkańców 

Wskaźnik 
wykrywalności 

sprawców 
przestępstw 

ogółem 

Przeciętny 
miesięczny 

dochód 
rozporządzalny 

na 1 osobę 

Odsetek 
gospodarstw 

wyposażonych 
w komputer z 
dostępem do 

Internetu 

Kod E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

[stymulanta/destym.] [S] [S] [S] [D] [S] [S] [S] [S] [D] [S] [S] [S] 

[jednostka] [m2] [%] [ob.] [osoba] [%] [osoba] [msc.] [szt.] [-] [%] [zł] [%] 

KRAJ 

POLSKA 27,0 69,7 5,31 3 017,1 6,8 842,1 29,7 539,2 20,80 64,7 1 386,16 72,8 

WOJEWÓDZTWA 

dolnośląskie 28,3 75,7 4,65 2 869,8 11,3 847,9 28,6 554,5 27,33 60,3 1 471,84 72,2 

kujawsko-pomorskie 24,5 69,6 3,92 3 436,9 4,9 776,3 25,1 528,9 18,60 66,2 1 245,69 69,5 

lubelskie 27,4 52,1 5,54 2 612,6 4,5 817,9 26,1 514,4 15,39 71,0 1 226,74 68,4 

lubuskie 26,3 72,7 5,41 3 221,8 7,9 832,1 28,6 567,5 26,43 71,2 1 419,58 74,1 

łódzkie 27,6 63,4 6,26 2 734,2 6,4 847,3 32,0 544,7 19,34 58,8 1 362,03 71,1 

małopolskie 26,5 61,4 5,39 2 958,4 6,3 840,7 31,0 511,7 20,56 67,1 1 305,45 75,2 

mazowieckie 29,5 67,5 5,12 3 077,7 7,7 896,4 30,2 592,7 21,06 53,8 1 756,15 77,3 

opolskie 28,4 71,7 5,40 3 172,0 11,2 897,3 39,3 583,8 19,95 65,8 1 288,74 68,6 

podkarpackie 24,7 69,3 5,34 3 248,3 5,7 793,3 26,5 481,6 12,92 71,6 1 081,64 73,8 

podlaskie 28,2 63,6 6,39 3 071,8 7,0 813,4 28,7 463,9 14,68 65,4 1 257,93 67,1 

pomorskie 26,0 82,7 4,11 3 169,9 6,0 802,6 31,4 536,4 21,28 59,1 1 380,92 75,1 

śląskie 26,8 77,3 6,16 3 075,9 6,1 878,8 29,4 524,7 25,59 68,4 1 420,54 75,1 

świętokrzyskie 25,9 57,9 4,58 2 986,2 4,3 805,8 35,0 500,6 19,64 76,4 1 202,80 65,7 

warmińsko-mazurskie 23,9 74,0 5,77 3 502,9 4,2 747,6 34,7 483,2 18,80 64,9 1 280,51 65,9 

WIELKOPOLSKIE 27,4 70,6 5,33 2 816,3 6,1 876,5 25,3 599,9 19,81 70,3 1 287,79 72,9 

zachodniopomorskie 26,3 80,6 5,44 3 054,4 8,6 799,0 32,6 510,6 23,21 69,9 1 426,85 70,6 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZKŁADU (WOJEWÓDZTWA) 

x śr 26,7 69,4 5,30 3 063,1 6,8 829,6 30,3 531,2 20,29 66,3 1 338,45 71,4 

S(x) 1,5 8,0 0,68 229,5 2,1 41,8 3,8 39,3 3,89 5,7 145,16 3,5 

V(x) 5,57% 11,46% 12,89% 7,49% 30,94% 5,04% 12,40% 7,40% 19,17% 8,55% 10,85% 4,89% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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2.2.6. Obszar JAKOŚĆ PRZESTRZENI 
W ramach ostatniej z analizowanych dziedzin – JAKOŚCI PRZESTRZENI – przyjęto do analizy 

dziewięć wskaźników społeczno-gospodarczych, wśród których największym zróżnicowaniem 
przestrzennym wyróżniają się zmienne: F1 – Długość autostrad i dróg ekspresowych na 1 000 km2, F2 
– Gęstość eksploatowanej sieci kolejowej (na 100 km2) oraz F7 – Udział obszarów prawnie 

chronionych w powierzchni ogółem. Najmniejszy natomiast poziom zmienności, a zatem najmniejsze 
różnice przestrzenne, wykazują zmienne: F4 – Zasoby mieszkaniowe na 1 000 ludności oraz F9 – 
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności. W obu przypadkach wartość 
klasycznego współczynnika zmienności (Vśr) jest jednak na tyle duża, iż umożliwia wykorzystywanie 
mierników przy dalszej ocenie poziomu rozwoju poszczególnych województw. 

Przyjęte zmienne na poziomie Wielkopolski, pozostałych województw oraz Polski powielają 
wnioski o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu wynikające z analizy w ramach obszarów 
EDUKACJA i JAKOŚĆ ŻYCIA. W przypadku analizy wskaźników dotyczących jakości przestrzeni okazuje 
się, że w Wielkopolsce są one bardzo zbliżone do poziomu w całej Polsce i tym samym po raz kolejny 
możemy mówić o przeciętnym, a czasami nawet o niskim poziomie rozwoju. Świadczą o tym wartości 
dla poszczególnych zmiennych, spośród których wartości dla Wielkopolski jedynie w czterech 
przypadkach są korzystniejsze niż wartości dla kraju (F1-F3 i F5), przy czym trzy pierwsze dotyczą 
gęstości różnego rodzaju infrastruktury transportowej. Spośród wymienionych wskaźników  
w przypadku trzech przyjmowane wartości w dość dużym stopniu przewyższają analogiczne dla 
poziomu krajowego: Długość autostrad i dróg ekspresowych na 1 000 km2 (F1), Gęstość ścieżek 

rowerowych (na 10 000 km2) (F3) i Mieszkania oddane do użytkowania na 1 000 mieszkańców (F5), 
przy czym w żadnym osiągnięte wyniki nie dają regionowi miejsca w pierwszej trójce polskich 
województw. Sytuacja przeciwna, tj. gorsza w porównaniu do całego kraju dotyczy pięciu pozostałych 
wskaźników (F4, F6-F9), spośród których również w przypadku trzech różnica do średnich krajowych 
jest wyjątkowo duża – chodzi tu o zmienne: Zasoby mieszkaniowe na 1 000 ludności (F4), Lesistość  

w % (F6) i Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie (F8). Warto wskazać, iż wartości dla 
zmiennych F4 i F8 sytuują Wielkopolskę na przedostatnim miejscu w kraju. 

Analiza poszczególnych jednostek poziomu regionalnego w odniesieniu do wartości przyjętych 
zmiennych pozwala na wyróżnienie dwóch głównych liderów w skali kraju, tj. województw 
pomorskiego i śląskiego. Szczególnie interesująca jest tu pozycja śląskiego, które okazuje się liderem 
w przypadku aż czterech wskaźników (F1-F3 i F8), w tym wszystkich trzech dotyczących gęstości 
infrastruktury transportowej (F1-F3). W przypadku dwóch innych wskaźników przyjmuje natomiast 
jedne z niższych wartości w kraju (F5 i F7). Nieco inna sytuacja dotyczy województwa pomorskiego, 
które wobec wszystkich wskaźników przyjmuje wartości wyższe lub porównywalne z krajowymi, 
natomiast tylko w jednym przypadku okazuje się liderem (F5), zaś w dwóch wiceliderem (F3 i F9). 
Województwo to jest jedyną jednostką łączącą atrakcyjność przestrzeni pod każdym z analizowanych 
aspektów. Poza wspomnianą dwójką do grona regionów wyróżniających się pozytywnie w kontekście 
jakości przestrzenni zaliczyć można również dolnośląskie i lubuskie. 

Regionem, który w toku dokonanej analizy dziewięciu wskaźników w ramach obszaru JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI wyróżnił się szczególnie negatywnie, jest lubelskie. Województwo to w każdym  
z analizowanych przypadków przyjmowało wartości zdecydowanie poniżej analogicznych dla kraju, co 
aż przy pięciu oznaczało najgorszą sytuację wśród wszystkich województw (ostatnie miejsce  
w przypadku wskaźnika F9, przedostatnie dla wskaźników F1, F2 i F6 oraz 14. dla wskaźnika F3). 
Zaledwie nieco lepsza sytuacja dotyczyła trzech kolejnych regionów, a więc podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, czyli przedstawicieli tzw. Polski Wschodniej. Można 
zatem założyć, że to właśnie poziom jakości przestrzeni w wymienionych regionach jest najniższy, co 
warto potwierdzić w dalszej części badania – w analizie cząstkowych mierników syntetycznych 
poświęconych JAKOŚCI PRZESTRZENI. 
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Tab. 21. JAKOŚĆ PRZESTRZENI - wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna 

Długość 
autostrad  

i dróg 
ekspresowych 
na 1 000 km2 

Gęstość 
eksploatowanej 
sieci kolejowej 
(na 100 km2) 

Gęstość 
ścieżek 

rowerowych 
(na 10 000 

km2) 

Zasoby 
mieszkaniowe 

na 1 000 
ludności 

Mieszkania 
oddane do 

użytkowania 
na 1 000 

mieszkańców 

Lesistość 
w % 

Udział obszarów 
prawnie 

chronionych w 
powierzchni 

ogółem 

Odsetek 
odpadów 

komunalnych 
zebranych 

selektywnie 

Ludność 
korzystająca z 
oczyszczalni 
ścieków w % 
ogólnej liczby 

ludności 

Kod F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

[stymulanta/destym.] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] 

[jednostka] [km] [km] [km] [-] [-] [%] [%] [%] [%] 

KRAJ 

POLSKA 9,8 6,2 345,3 367,3 3,84 29,5 32,5 23,4 72,7 

WOJEWÓDZTWA 

dolnośląskie 14,3 8,7 404,0 391,4 4,83 29,7 18,6 20,2 79,7 

kujawsko-pomorskie 11,1 6,7 503,1 351,2 3,22 23,4 31,8 21,6 72,1 

lubelskie 3,2 4,1 224,2 355,9 2,91 23,2 22,7 22,7 57,2 

lubuskie 16,6 6,5 374,5 359,2 3,17 49,2 38,8 18,8 74,1 

łódzkie 22,3 5,9 324,8 402,6 2,86 21,3 19,6 27,4 68,2 

małopolskie 11,4 7,2 244,1 339,8 4,33 28,7 53,0 23,9 64,6 

mazowieckie 7,2 4,8 359,7 410,1 5,47 23,3 29,7 25,0 71,3 

opolskie 9,4 8,0 325,4 353,2 1,72 26,6 27,2 28,0 74,5 

podkarpackie 6,9 5,5 323,4 304,8 3,59 38,1 44,9 23,5 72,4 

podlaskie 2,3 3,2 224,8 370,8 4,00 30,8 31,8 18,5 67,4 

pomorskie 7,5 6,7 573,7 362,5 5,72 36,4 32,7 22,3 83,2 

śląskie 24,9 16,0 588,1 380,7 2,22 31,9 22,2 30,7 80,2 

świętokrzyskie 4,9 6,2 184,6 349,2 2,71 28,3 65,0 26,3 61,7 

warmińsko-mazurskie 5,8 4,7 199,3 350,9 2,99 31,2 46,7 13,9 75,9 

WIELKOPOLSKIE 12,1 6,3 425,4 339,0 4,63 25,7 31,7 18,4 71,9 

zachodniopomorskie 7,0 5,2 296,3 373,5 3,08 35,6 21,6 19,9 83,7 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ROZKŁADU (WOJEWÓDZTWA) 

x śr 10,4 6,6 348,5 362,2 3,59 30,2 33,6 22,6 72,4 

S(x) 6,2 2,8 121,7 25,3 1,10 6,9 12,7 4,2 7,2 

V(x) 59,78% 42,09% 34,93% 6,97% 30,73% 22,76% 37,69% 18,49% 9,94% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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2.2.7. Podsumowanie analizy wskaźników sześciu obszarów rozwoju 
Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać identyfikacji zmiennych cechujących się 

największym i najmniejszym zakresem zmienności. Zabieg ten jest szczególnie ważny 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. Zmienne o współczynniku zmienności poniżej 
2,5%, zgodnie z przyjętą metodyką badania, będą musiały zostać usunięte z dalszych analiz. 

W ramach przeprowadzonych obserwacji udało się również określić poziom rozwoju 
Wielkopolski w odniesieniu do wartości analogicznych zmiennych na poziomie kraju oraz pozostałych 
regionów. W większości przypadków potwierdziło się, iż Wielkopolska jest regionem bardzo dobrze 
rozwiniętym na tle Polski, zaś w obszarze RYNEK PRACY okazuje się jednym z liderów. Potwierdziło to 
wcześniejsze analizy przeprowadzone w ramach opracowania dotyczącego wewnątrzregionalnego 
zróżnicowania województwa wielkopolskiego z 2015 roku. Tylko w przypadku części wskaźników, 
szczególnie w ramach obszarów EDUKACJA, JAKOŚĆ ŻYCIA i JAKOŚĆ PRZESTRZENI, poziom rozwoju 
województwa można określić jako „zbliżony do poziomu rozwoju kraju”. 

Analizując natomiast sytuację w całym kraju, widoczna jest dominująca pozycja województwa 
mazowieckiego, a w dalszej kolejności pozostałych regionów związanych z ważnymi ośrodkami 
gospodarczymi. Niestety na drugim biegunie rozwoju znajdują się te mniej rozwinięte województwa, 
w szczególności związane ze wschodnią częścią kraju. Wydaje się, że najlepszym potwierdzeniem 
otrzymanych wyników i przynależności regionów do poszczególnych grup wyróżniających się in plus  
i in minus pod kątem wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych będzie przeprowadzenie 
procedury związanej z określeniem w sposób syntetyczny poziomu rozwoju poszczególnych 
województw. Zadania te są przedmiotem zainteresowania w ramach kolejnych części opracowania. 

 

2.3. Wyznaczenie cząstkowych mierników syntetycznych 
Zgodnie z przyjętą metodyką wyznaczania cząstkowych mierników syntetycznych (opartą  

o metodykę pochodzącą z analizy zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski), punktem 
wyjścia do dokonywanych analiz jest odpowiednia selekcja zmiennych, które wykorzystane zostaną  
w dalszej części badania. Konieczne jest wyeliminowanie z dalszych prac tych zmiennych, które 
cechuje: 

a) zbyt duży stopień skorelowania (przekraczający 89%), 
b) zbyt niski współczynnik zmienności (nieprzekraczający 2,5%). 

Tabele 22-27 prezentują macierze korelacji, stanowiące wynik analizy stopnia skorelowania 
poszczególnych zmiennych w ramach każdej z przyjętych dziedzin rozwoju. W przypadkach, gdy 
poziom korelacji poszczególnych wskaźników przekraczał 89%, dokonywano eliminacji z analiz 
jednego z nich – w żadnym przypadku nie usuwano obu silnie skorelowanych zmiennych. 

 

Tab. 22. GOSPODARKA - badanie poziomu korelacji między zmiennymi 
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1,0000 0,8999 0,8082 0,1720 0,7681 0,8679 0,8915 0,9394 0,8884 0,8103 0,6111 0,6510 

A2 0,8999 1,0000 0,8905 -0,0831 0,8009 0,8484 0,7023 0,8980 0,8820 0,5680 0,5292 0,6548 

A3 0,8082 0,8905 1,0000 0,0921 0,9477 0,7317 0,6595 0,8223 0,7759 0,5451 0,5735 0,5782 

A4 0,1720 -0,0831 0,0921 1,0000 0,1923 0,0730 0,4073 0,0347 0,1050 0,3591 0,1534 0,1096 

A5 0,7681 0,8009 0,9477 0,1923 1,0000 0,6779 0,6648 0,7624 0,6790 0,6142 0,5147 0,6520 

A6 0,8679 0,8484 0,7317 0,0730 0,6779 1,0000 0,6770 0,7842 0,7273 0,5253 0,4545 0,3703 

A7 0,8915 0,7023 0,6595 0,4073 0,6648 0,6770 1,0000 0,8016 0,8077 0,8967 0,4411 0,6860 

A8 0,9394 0,8980 0,8223 0,0347 0,7624 0,7842 0,8016 1,0000 0,8513 0,7024 0,5062 0,6499 

A9 0,8884 0,8820 0,7759 0,1050 0,6790 0,7273 0,8077 0,8513 1,0000 0,6850 0,5282 0,6032 

A10 0,8103 0,5680 0,5451 0,3591 0,6142 0,5253 0,8967 0,7024 0,6850 1,0000 0,5762 0,6427 

A11 0,6111 0,5292 0,5735 0,1534 0,5147 0,4545 0,4411 0,5062 0,5282 0,5762 1,0000 0,2787 

A12 0,6510 0,6548 0,5782 0,1096 0,6520 0,3703 0,6860 0,6499 0,6032 0,6427 0,2787 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza stopnia skorelowania zmiennych w ramach obszaru GOSPODARKA pozwala na eliminację  
z dalszych analiz następujących wskaźników: A2 – Wartość dodana brutto na 1 pracującego 
(skorelowanego w stopniu zbyt wysokim ze zmiennymi A1, A3 i A8), A5 – Nowo zarejestrowane 

podmioty gospodarki narodowej na 10 000 mieszkańców (skorelowanego w stopniu zbyt wysokim ze 
zmienną A3), A7 – Produkcja sprzedana budownictwa wg PKD 2007 w cenach bieżących na  

1 mieszkańca (skorelowanego w stopniu zbyt wysokim ze zmiennymi A1 i A10) oraz A8 – Wartość 

brutto środków trwałych na 1 mieszkańca (skorelowanego ze zmienną A1). 
 

Tab. 23. DEMOGRAFIA - badanie poziomu korelacji między zmiennymi 
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 

B1 1,0000 -0,0095 0,1732 0,1648 0,1974 -0,3081 0,0848 0,0145 0,3112 -0,0184 0,2872 

B2 -0,0095 1,0000 0,8558 -0,8943 0,7096 0,2918 0,7159 0,6884 0,5556 0,1992 -0,0677 

B3 0,1732 0,8558 1,0000 -0,5338 0,9533 0,1568 0,4715 0,4487 0,7507 0,4226 0,4034 

B4 0,1648 -0,8943 -0,5338 1,0000 -0,3348 -0,3413 -0,7626 -0,7358 -0,2594 0,0401 0,4595 

B5 0,1974 0,7096 0,9533 -0,3348 1,0000 -0,0018 0,2349 0,3258 0,6974 0,4614 0,5714 

B6 -0,3081 0,2918 0,1568 -0,3413 -0,0018 1,0000 0,6643 0,4831 -0,0889 0,4409 0,0116 

B7 0,0848 0,7159 0,4715 -0,7626 0,2349 0,6643 1,0000 0,7176 0,3858 0,0667 -0,2105 

B8 0,0145 0,6884 0,4487 -0,7358 0,3258 0,4831 0,7176 1,0000 0,0204 0,0606 -0,2297 

B9 0,3112 0,5556 0,7507 -0,2594 0,6974 -0,0889 0,3858 0,0204 1,0000 0,1154 0,3891 

B10 -0,0184 0,1992 0,4226 0,0401 0,4614 0,4409 0,0667 0,0606 0,1154 1,0000 0,6470 

B11 0,2872 -0,0677 0,4034 0,4595 0,5714 0,0116 -0,2105 -0,2297 0,3891 0,6470 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Analiza stopnia skorelowania zmiennych w ramach obszaru DEMOGRAFIA pozwala na eliminację  
z dalszych analiz wskaźników: B2 – Przyrost naturalny na 1 000 ludności (skorelowanego w stopniu 
zbyt wysokim ze zmienną B4) oraz B5 – Współczynnik dzietności (skorelowanego ze zmienną B3). 

 

Tab. 24. RYNEK PRACY - badanie poziomu korelacji między zmiennymi 
C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1,0000 0,2320 -0,2792 -0,7655 -0,5540 0,5356 -0,6670 -0,5815 

C2 0,2320 1,0000 -0,4565 -0,1720 0,3121 0,2656 0,1685 0,1786 

C3 -0,2792 -0,4565 1,0000 0,3968 -0,0768 -0,1765 0,2485 0,3605 

C4 -0,7655 -0,1720 0,3968 1,0000 0,4874 -0,5078 0,5053 0,7487 

C5 -0,5540 0,3121 -0,0768 0,4874 1,0000 -0,1099 0,8953 0,5917 

C6 0,5356 0,2656 -0,1765 -0,5078 -0,1099 1,0000 -0,2532 -0,2853 

C7 -0,6670 0,1685 0,2485 0,5053 0,8953 -0,2532 1,0000 0,6144 

C8 -0,5815 0,1786 0,3605 0,7487 0,5917 -0,2853 0,6144 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Analiza stopnia skorelowania zmiennych w ramach obszaru RYNEK PRACY pozwala na eliminację  
z dalszych analiz wskaźnika C5 – Współczynnik aktywności zawodowej (skorelowanego w stopniu zbyt 
wysokim ze zmienną C7). 

 

Tab. 25. EDUKACJA - badanie poziomu korelacji między zmiennymi 
D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

D1 1,0000 0,5871 0,5822 0,5495 0,3422 -0,1460 0,6676 -0,2075 0,6384 

D2 0,5871 1,0000 0,3065 0,2850 0,4006 -0,5156 0,5180 -0,3178 0,4249 

D3 0,5822 0,3065 1,0000 0,9402 -0,0810 -0,0961 0,7522 0,0162 0,5628 

D4 0,5495 0,2850 0,9402 1,0000 -0,0358 -0,0530 0,7618 -0,0160 0,4640 

D5 0,3422 0,4006 -0,0810 -0,0358 1,0000 -0,2979 0,2428 -0,0869 0,0536 

D6 -0,1460 -0,5156 -0,0961 -0,0530 -0,2979 1,0000 -0,1693 0,1874 -0,0687 

D7 0,6676 0,5180 0,7522 0,7618 0,2428 -0,1693 1,0000 0,0308 0,5757 

D8 -0,2075 -0,3178 0,0162 -0,0160 -0,0869 0,1874 0,0308 1,0000 -0,2439 

D9 0,6384 0,4249 0,5628 0,4640 0,0536 -0,0687 0,5757 -0,2439 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza stopnia skorelowania zmiennych w ramach obszaru EDUKACJA pozwala na eliminację  
z dalszych analiz wskaźnika D4 – Uczestnicy studiów doktoranckich na 10 000 ludności 
(skorelowanego w stopniu zbyt wysokim ze zmienną D3). 

 

Tab. 26. JAKOŚĆ ŻYCIA - badanie poziomu korelacji między zmiennymi 
E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

E1 1,0000 -0,1759 0,2659 -0,6088 0,6047 0,8222 0,0751 0,5371 0,2062 -0,4466 0,5755 0,2508 

E2 -0,1759 1,0000 -0,1998 0,4854 0,3947 -0,0214 0,1329 0,2064 0,5483 -0,2687 0,3338 0,3500 

E3 0,2659 -0,1998 1,0000 -0,2564 0,0196 0,2251 0,1114 -0,2213 -0,1569 0,0497 -0,0213 -0,1040 

E4 -0,6088 0,4854 -0,2564 1,0000 -0,1020 -0,4631 0,1834 -0,2262 -0,0213 -0,0120 -0,0879 -0,0856 

E5 0,6047 0,3947 0,0196 -0,1020 1,0000 0,5483 0,2908 0,4839 0,5063 -0,3309 0,4417 0,2166 

E6 0,8222 -0,0214 0,2251 -0,4631 0,5483 1,0000 0,0971 0,7411 0,3553 -0,2819 0,5140 0,4906 

E7 0,0751 0,1329 0,1114 0,1834 0,2908 0,0971 1,0000 0,0083 0,1506 -0,0932 0,0867 -0,3287 

E8 0,5371 0,2064 -0,2213 -0,2262 0,4839 0,7411 0,0083 1,0000 0,4893 -0,3502 0,5660 0,4704 

E9 0,2062 0,5483 -0,1569 -0,0213 0,5063 0,3553 0,1506 0,4893 1,0000 -0,1788 0,6339 0,3935 

E10 -0,4466 -0,2687 0,0497 -0,0120 -0,3309 -0,2819 -0,0932 -0,3502 -0,1788 1,0000 -0,6774 -0,3842 

E11 0,5755 0,3338 -0,0213 -0,0879 0,4417 0,5140 0,0867 0,5660 0,6339 -0,6774 1,0000 0,5481 

E12 0,2508 0,3500 -0,1040 -0,0856 0,2166 0,4906 -0,3287 0,4704 0,3935 -0,3842 0,5481 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Analiza stopnia skorelowania zmiennych w ramach obszaru JAKOŚĆ ŻYCIA pozwala na przyjęcie  
do dalszych analiz wszystkich zaproponowanych wskaźników. Współczynnik korelacji w przypadku 
analizy współzależności pomiędzy poszczególnymi analizowanymi zmiennymi ani razu nie przekroczył 
poziomu 89%. 

 

Tab. 27. JAKOŚĆ PRZESTRZENI - badanie poziomu korelacji między zmiennymi 
F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

F1 1,0000 0,7385 0,5590 0,3537 -0,2133 0,0492 -0,3641 0,4351 0,3031 

F2 0,7385 1,0000 0,6397 0,1436 -0,2628 0,0820 -0,2112 0,5647 0,4051 

F3 0,5590 0,6397 1,0000 0,1844 0,2469 0,1287 -0,4387 0,2611 0,6185 

F4 0,3537 0,1436 0,1844 1,0000 0,1655 -0,2925 -0,5893 0,2152 0,2008 

F5 -0,2133 -0,2628 0,2469 0,1655 1,0000 0,0213 -0,0084 -0,3211 0,1683 

F6 0,0492 0,0820 0,1287 -0,2925 0,0213 1,0000 0,2157 -0,3059 0,4427 

F7 -0,3641 -0,2112 -0,4387 -0,5893 -0,0084 0,2157 1,0000 -0,1192 -0,3773 

F8 0,4351 0,5647 0,2611 0,2152 -0,3211 -0,3059 -0,1192 1,0000 -0,1349 

F9 0,3031 0,4051 0,6185 0,2008 0,1683 0,4427 -0,3773 -0,1349 1,0000 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Analiza stopnia skorelowania zmiennych w ramach obszaru JAKOŚĆ PRZESTRZENI pozwala  
na przyjęcie do dalszych analiz wszystkich zaproponowanych wskaźników. Współczynnik korelacji  
w przypadku analizy współzależności pomiędzy poszczególnymi analizowanymi zmiennymi ani razu 
nie przekroczył poziomu 89%. 

 
Eliminacja zmiennych cechujących się zbyt niskim współczynnikiem zmienności przebiega  

w oparciu o obliczenia dotyczące miar dyspersji zbiorowości województw, zawarte w tabelach 16-21  
w podrozdziale 2.2. Zgodnie z nimi z dalszych badań zostały wyeliminowane następujące wskaźniki: 

A4 – Udział podmiotów gospodarczych sektora prywatnego zarejestrowanych w rejestrze 

REGON 
B6 – Przeciętne dalsze trwanie życia - kobiety w wieku 0 lat 

B7 – Przeciętne dalsze trwanie życia - mężczyźni w wieku 0 lat 
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Po dokonanej eliminacji, ostateczna lista zmiennych, które staną się przedmiotem dalszych 
analiz, prezentuje się w sposób następujący (w nawiasie kwadratowym dokonano podziału 
zmiennych na stymulanty i destymulanty, zaś w okrągłym wskazano rok, którego dotyczą informacje 
w sytuacji, gdy dane za 2015 rok nie były dostępne): 

A. GOSPODARKA: 
A1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (2014 rok) [S] 
A3. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 000 

mieszkańców [S] 
A6.  Produkcja sprzedana przemysłu ogółem na 1 mieszkańca [S] 
A9. Nakłady inwestycyjne ogółem na 1 mieszkańca [S] 
A10. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca [S] 
A11. Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln mieszkańców [S] 
A12. Łączne dochody budżetów gmin, miast na prawach powiatu, powiatów  

i województw na 1 mieszkańca [S] 
B. DEMOGRAFIA: 

B1. Gęstość zaludnienia (ludność na 1 km2) [S] 
B3. Urodzenia żywe na 1 000 ludności [S] 
B4. Zgony na 1 000 ludności [D] 
B8. Małżeństwa zawarte na 1 000 ludności [S] 
B9. Saldo migracji na pobyt stały wewnętrzne na 1 000 ludności [S] 
B10. Saldo migracji na pobyt stały zagraniczne na 1 000 ludności (2014 rok) [S] 
B11. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [D] 

C. RYNEK PRACY: 
C1. Stopa bezrobocia rejestrowanego [D] 
C2. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie 

bezrobotnych ogółem [D] 
C3. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 55. roku życia na 1 000 zarejestrowanych 

bezrobotnych [D] 
C4. Pracujący na 1 000 ludności [S] 
C6. Bierni zawodowo na 1 000 ludności [D] 
C7. Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat [S] 
C8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [S] 

D. EDUKACJA: 
D1. Współczynnik skolaryzacji netto gimnazjów [S] 
D2. Uczniowie szkół ogólnokształcących na 10 000 mieszkańców (w liceach 

ogólnokształcących dla młodzieży bez specjalnych) [S] 
D3. Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności [S] 
D5. Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących [S] 
D6. Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych 

zawodowych [S] 
D7. Odsetek ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym [S] 
D8. Odsetek uczniów szkół podstawowych dodatkowo uczących się języka obcego [S] 
D9. Łączne wydatki ogółem na "Oświatę i wychowanie" budżetów gmin, miast na 

prawach powiatu, powiatów i województw na 1 mieszkańca [S] 
E. JAKOŚĆ ŻYCIA 

E1. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę [S] 
E2. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej [S] 
E3. Przychodnie na 10 000 ludności [S] 
E4. Ludność na ogólnodostępną aptekę [D] 
E5. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [S] 



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

142 
 

E6. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 000 dzieci w wieku 3-5 lat 
[S] 

E7. Miejsca w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej (wraz z filiami) na 10 000 
ludności [S] 

E8. Samochody osobowe na 1 000 ludności [S] 
E9. Przestępstwa stwierdzone ogółem na 1 000 mieszkańców [D] 
E10. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem [S] 
E11. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę [S] 
E12. Odsetek gospodarstw wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu [S] 

F. JAKOŚĆ PRZESTRZENI 
F1. Długość autostrad i dróg ekspresowych na 1 000 km2 [S] 
F2. Gęstość eksploatowanej sieci kolejowej (na 100 km2) [S] 
F3. Gęstość ścieżek rowerowych (na 10 000 km2) [S] 
F4. Zasoby mieszkaniowe na 1 000 ludności [S] 
F5. Mieszkania oddane do użytkowania na 1 000 mieszkańców [S] 
F6. Lesistość w % [S] 
F7. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [S] 
F8. Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie [S] 
F9. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności [S] 

 
Finalnym etapem związanym z wyznaczaniem cząstkowych mierników syntetycznych jest 

normalizacja zmiennych poprzez standaryzację, a następnie na ich podstawie obliczenie wartości 
mierników dla każdej z analizowanych dziedzin (z wykorzystaniem metody Juliana Perkala).  
W tabelach 28-33 zaprezentowano wyniki przeprowadzonej standaryzacji zmiennych oraz wartości 
cząstkowych mierników syntetycznych dla poszczególnych województw w ramach sześciu badanych 
obszarów. 

 
Tab. 28. GOSPODARKA - wyliczenie cząstkowego miernika syntetycznego 

Kod MIERNIKA A1 A3 A6 A9 A10 A11 A12 Cząstkowy 
miernik 

syntetyczny [stymulanta/destymulanta] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] 

dolnośląskie 0,9597 1,0328 1,0700 0,8076 0,2987 1,5975 0,3723 0,8770 

kujawsko-pomorskie -0,4145 -0,5962 -0,2368 0,0536 -0,6315 -0,6655 0,0919 -0,3427 

lubelskie -0,9388 -1,2323 -1,3057 -1,2087 -0,0461 1,3240 -0,7550 -0,5947 

lubuskie -0,2880 0,2965 0,1139 -0,5792 -0,9347 -1,3162 -0,6058 -0,4734 

łódzkie 0,1351 -0,3758 0,1120 0,2496 -0,2149 0,2671 -0,4113 -0,0340 

małopolskie -0,0667 0,2204 -0,2989 -0,2288 0,9522 0,8349 -0,6808 0,1046 

mazowieckie 3,1368 2,1244 1,7901 2,8954 3,2972 1,5644 3,0471 2,5508 

opolskie -0,4225 -0,1601 -0,4706 0,9859 -0,8175 -0,2179 -1,2924 -0,3422 

podkarpackie -0,8913 -1,4113 -1,0409 -0,9807 0,2498 -0,9100 -0,6490 -0,8048 

podlaskie -0,8200 -1,0922 -1,0514 -0,5847 -0,3594 -1,0675 0,1173 -0,6940 

pomorskie 0,2075 0,9886 0,7130 0,4517 0,5094 -0,2552 0,7501 0,4807 

śląskie 0,6042 -0,1025 1,6412 -0,1145 -0,2100 0,4536 -0,5478 0,2463 

świętokrzyskie -0,7908 -0,8545 -0,9808 -1,3537 -0,5181 -1,2002 -0,4385 -0,8766 

warmińsko-mazurskie -0,8598 -0,9574 -0,8580 -0,6983 -0,8674 -1,3618 0,9611 -0,6631 

WIELKOPOLSKIE 0,7545 0,7622 1,4365 0,4613 0,0803 0,1096 -0,6556 0,4212 

zachodniopomorskie -0,3055 1,3573 -0,6336 -0,1566 -0,7878 0,8432 0,6962 0,1447 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tab. 29. DEMOGRAFIA - wyliczenie cząstkowego miernika syntetycznego 

Kod MIERNIKA B1 B3 B4 B8 B9 B10 B11 Cząstkowy 
miernik 

syntetyczny [stymulanta/destymulanta] [S] [S] [D] [S] [S] [S] [D] 

dolnośląskie 0,2219 -0,4290 -0,6933 -2,1712 1,0586 -0,4464 0,1804 -0,3256 

kujawsko-pomorskie -0,1781 -0,2299 0,4932 0,4606 -0,3265 -0,1543 0,1238 0,0270 

lubelskie -0,5971 -0,2166 -0,4514 0,4606 -1,4425 0,4564 -0,8384 -0,3756 

lubuskie -0,7653 -0,1635 0,3434 -0,0658 -0,3581 -0,4730 0,6898 -0,1132 

łódzkie 0,1039 -0,6813 -2,5365 -1,6449 -0,2078 0,8812 -1,8572 -0,8489 

małopolskie 1,2592 1,2438 1,0922 1,5133 1,2248 0,7485 -0,2724 0,9728 

mazowieckie 0,2870 1,8546 -0,0482 -0,5922 2,1746 1,2264 -1,8572 0,4350 

opolskie -0,3178 -1,4115 -0,2556 -0,0658 -0,3027 -2,9424 1,6520 -0,5205 

podkarpackie -0,1361 -0,2166 1,2996 0,9869 -0,5560 0,8812 0,8596 0,4455 

podlaskie -0,9537 -0,3626 -0,0943 0,9869 -0,9280 0,5095 0,6898 -0,0218 

pomorskie -0,0439 1,7351 1,2996 0,9869 1,4860 0,0050 -0,6120 0,6938 

śląskie 3,2728 -0,3626 -0,8661 -0,0658 -0,2553 -0,7916 -0,1592 0,1103 

świętokrzyskie -0,2961 -1,2787 -1,3615 -1,1185 -1,0863 1,0406 -0,7818 -0,6975 

warmińsko-mazurskie -0,9443 -0,3493 0,7466 -0,5922 -1,0942 -0,1809 1,5388 -0,1251 

WIELKOPOLSKIE -0,1727 1,6156 0,8157 0,9869 0,6154 0,2440 -0,0460 0,5798 

zachodniopomorskie -0,7395 -0,7476 0,2167 -0,0658 -0,0020 -1,0040 0,6898 -0,2361 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tab. 30. RYNEK PRACY - wyliczenie cząstkowego miernika syntetycznego 

Kod MIERNIKA C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 Cząstkowy 
miernik 

syntetyczny [stymulanta/destymulanta] [D] [D] [D] [S] [D] [S] [S] 

dolnośląskie 0,8659 0,6826 -1,8307 1,1576 0,3048 0,2355 0,8837 0,3285 

kujawsko-pomorskie -0,9999 -0,2921 0,7441 -0,0443 0,0189 -0,4688 -0,8095 -0,2645 

lubelskie -0,4044 -1,2168 1,3944 -1,4288 -1,8916 -0,0814 -0,4034 -0,5760 

lubuskie 0,0720 1,9072 -0,7880 -0,0218 -0,1762 -0,0814 -0,7397 0,0246 

łódzkie 0,1514 -0,8169 -0,9674 0,3467 -1,4347 0,7990 -0,1707 -0,2990 

małopolskie 0,9453 -0,3671 0,9422 0,0839 0,8846 0,2003 0,1256 0,4021 

mazowieckie 0,9453 -1,4167 -0,4069 2,0262 0,5185 2,3133 3,1537 1,0191 

opolskie 0,2307 1,0824 -1,1094 -0,4000 -0,2323 0,2355 -0,1643 -0,0510 

podkarpackie -0,9999 -1,3917 1,8466 -0,6308 0,0910 -1,4196 -0,8417 -0,4780 

podlaskie -0,4441 -1,4167 0,1051 -1,2397 0,2781 0,9750 -0,5371 -0,3256 

pomorskie 0,7071 0,7326 0,1387 0,3211 0,4491 0,5525 0,6998 0,5144 

śląskie 0,9850 0,2827 -0,4106 1,2794 0,2433 -0,9618 0,9275 0,3351 

świętokrzyskie -0,7220 0,3577 0,9086 -1,1404 -1,1301 -0,3984 -0,7065 -0,4044 

warmińsko-mazurskie -2,1909 0,2327 0,3181 -0,8968 -1,2610 -1,8422 -0,9248 -0,9378 

WIELKOPOLSKIE 1,8187 1,1824 0,3891 1,3595 2,0870 0,9398 -0,3294 1,0639 

zachodniopomorskie -0,9602 0,4577 -1,2739 -0,7718 1,2507 -0,9971 -0,1632 -0,3511 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tab. 31. EDUKACJA - wyliczenie cząstkowego miernika syntetycznego 

Kod MIERNIKA D1 D2 D3 D5 D6 D7 D8 D9 Cząstkowy 
miernik 

syntetyczny [stymulanta/destymulanta] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] 

dolnośląskie -0,7908 -1,0213 1,2465 0,3887 -1,2166 0,3373 1,9367 -0,7642 0,0145 

kujawsko-pomorskie -0,5715 -0,6426 -0,3139 -0,0140 0,4794 -1,3376 -0,6697 0,1896 -0,3600 

lubelskie 0,6722 1,7575 0,3590 0,6125 -1,7178 0,1822 -0,1991 0,2514 0,2397 

lubuskie -0,8793 -1,0796 -1,6306 0,6572 1,9057 -1,1205 1,2127 -0,7341 -0,2086 

łódzkie 0,8577 0,2079 0,0079 0,3887 -0,4843 0,2132 -0,2715 -1,0367 -0,0146 

małopolskie 1,0221 0,2487 1,9000 -0,3272 1,4817 0,5544 -1,1765 0,6792 0,5478 

mazowieckie 1,9455 1,5245 1,8122 0,9704 -0,3301 3,2218 0,0181 2,2351 1,4247 

opolskie -0,9847 -1,8369 -0,7431 -0,1930 1,0962 -0,3761 1,1765 -0,3031 -0,2705 

podkarpackie 0,2590 1,0060 -0,6358 0,1650 -0,5613 -0,3451 -0,3801 1,0452 0,0691 

podlaskie -0,3692 1,3264 -0,2847 1,1494 -0,2915 0,3993 0,0181 -0,0750 0,2341 

pomorskie 0,0440 -0,1533 0,8272 -1,1326 0,2867 0,3683 -0,3439 1,0262 0,1153 

śląskie 0,0820 -0,9572 -0,5090 0,1203 0,2481 -0,0969 -1,5747 -0,2397 -0,3659 

świętokrzyskie 0,4024 0,6099 -1,1234 1,6863 -0,5999 -0,4071 -0,2353 -1,3583 -0,1282 

warmińsko-mazurskie -1,2293 -0,1999 -0,9771 -0,6852 -1,4865 -1,0584 -1,5747 -0,0322 -0,9054 

WIELKOPOLSKIE 1,3974 -0,2348 0,5151 -1,3116 0,3252 -0,0659 1,1765 0,9201 0,3402 

zachodniopomorskie -1,8575 -0,5553 -0,4505 -2,4750 0,8649 -0,4691 0,8869 -1,8036 -0,7324 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tab. 32. JAKOŚĆ ŻYCIA - wyliczenie cząstkowego miernika syntetycznego 

Kod MIERNIKA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Cząstkowy 
miernik 

syntetyczny [stymulanta/destym.] [S] [S] [S] [D] [S] [S] [S] [S] [D] [S] [S] [S] 

dolnośląskie 1,0533 0,7945 -0,9520 0,8421 2,1688 0,4388 -0,4477 0,5931 -1,8107 -1,0524 0,9189 0,2256 0,2310 

kujawsko-pomorskie -1,4981 0,0275 -2,0201 -1,6289 -0,8902 -1,2740 -1,3798 -0,0584 0,4337 -0,0110 -0,6390 -0,5479 -0,7905 

lubelskie 0,4490 -2,1729 0,3502 1,9628 -1,0814 -0,2789 -1,1135 -0,4274 1,2590 0,8362 -0,7695 -0,8630 -0,1541 

lubuskie -0,2895 0,4173 0,1600 -0,6916 0,5437 0,0609 -0,4477 0,9240 -1,5794 0,8715 0,5589 0,7699 0,1082 

łódzkie 0,5833 -0,7521 1,4037 1,4330 -0,1733 0,4245 0,4577 0,3437 0,2434 -1,3172 0,1624 -0,0895 0,2266 

małopolskie -0,1553 -1,0035 0,1308 0,4561 -0,2211 0,2666 0,1914 -0,4961 -0,0702 0,1478 -0,2273 1,0850 0,0087 

mazowieckie 1,8589 -0,2365 -0,2643 -0,0638 0,4481 1,5991 -0,0216 1,5653 -0,1988 -2,1997 2,8774 1,6865 0,5876 

opolskie 1,1204 0,2916 0,1454 -0,4747 2,1210 1,6206 2,4018 1,3388 0,0866 -0,0816 -0,3424 -0,8057 0,6185 

podkarpackie -1,3638 -0,0102 0,0576 -0,8071 -0,5078 -0,8674 -1,0070 -1,2622 1,8940 0,9421 -1,7691 0,6839 -0,3347 

podlaskie 0,9861 -0,7269 1,5939 -0,0380 0,1135 -0,3865 -0,4211 -1,7126 1,4415 -0,1522 -0,5547 -1,2354 -0,0910 

pomorskie -0,4910 1,6746 -1,7421 -0,4655 -0,3644 -0,6449 0,2979 0,1325 -0,2553 -1,2642 0,2926 1,0563 -0,1478 

śląskie 0,0462 0,9957 1,2574 -0,0559 -0,3167 1,1781 -0,2347 -0,1653 -1,3634 0,3773 0,5655 1,0563 0,2784 

świętokrzyskie -0,5581 -1,4436 -1,0544 0,3349 -1,1770 -0,5683 1,2566 -0,7786 0,1663 1,7894 -0,9345 -1,6364 -0,3836 

warmińsko-mazurskie -1,9009 0,5807 0,6868 -1,9165 -1,2248 -1,9606 1,1768 -1,2214 0,3823 -0,2405 -0,3991 -1,5791 -0,6347 

WIELKOPOLSKIE 0,4490 0,1532 0,0430 1,0753 -0,3167 1,1230 -1,3266 1,7486 0,1226 0,7127 -0,3490 0,4261 0,3218 

zachodniopomorskie -0,2895 1,4106 0,2039 0,0378 0,8783 -0,7310 0,6175 -0,5241 -0,7515 0,6420 0,6090 -0,2328 0,1558 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tab. 33. JAKOŚĆ PRZESTRZENI - wyliczenie cząstkowego miernika syntetycznego 

Kod MIERNIKA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Cząstkowy 
miernik 

syntetyczny [stymulanta/destymulanta] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] [S] 

dolnośląskie 0,6204 0,7530 0,4563 1,1572 1,1231 -0,0745 -1,1856 -0,5678 1,0170 0,3666 

kujawsko-pomorskie 0,1072 0,0337 1,2705 -0,4346 -0,3359 -0,9907 -0,1440 -0,2322 -0,0391 -0,0850 

lubelskie -1,1596 -0,9014 -1,0209 -0,2485 -0,6168 -1,0197 -0,8621 0,0315 -2,1096 -0,8786 

lubuskie 0,9892 -0,0382 0,2139 -0,1178 -0,3812 2,7611 0,4084 -0,9034 0,2388 0,3523 

łódzkie 1,9033 -0,2540 -0,1944 1,6007 -0,6621 -1,2960 -1,1067 1,1580 -0,5810 0,0631 

małopolskie 0,1553 0,2135 -0,8574 -0,8860 0,6700 -0,2199 1,5289 0,3191 -1,0813 -0,0175 

mazowieckie -0,5182 -0,6496 0,0923 1,8976 1,7031 -1,0052 -0,3097 0,5828 -0,1503 0,1825 

opolskie -0,1654 0,5013 -0,1895 -0,3554 -1,6952 -0,5253 -0,5070 1,3019 0,2944 -0,1489 

podkarpackie -0,5663 -0,3979 -0,2059 -2,2718 -0,0006 1,1470 0,8897 0,2232 0,0026 -0,1311 

podlaskie -1,3039 -1,2251 -1,0160 0,3415 0,3710 0,0854 -0,1440 -0,9753 -0,6922 -0,5065 

pomorskie -0,4701 0,0337 1,8505 0,0129 1,9297 0,8998 -0,0730 -0,0644 1,5034 0,6247 

śląskie 2,3202 3,3786 1,9688 0,7335 -1,2421 0,2454 -0,9016 1,9491 1,0865 1,0598 

świętokrzyskie -0,8870 -0,1461 -1,3462 -0,5138 -0,7980 -0,2781 2,4758 0,8944 -1,4843 -0,2315 

warmińsko-mazurskie -0,7427 -0,6856 -1,2255 -0,4464 -0,5443 0,1436 1,0318 -2,0779 0,4890 -0,4509 

WIELKOPOLSKIE 0,2676 -0,1101 0,6321 -0,9176 0,9419 -0,6562 -0,1519 -0,9992 -0,0669 -0,1178 

zachodniopomorskie -0,5502 -0,5058 -0,4286 0,4484 -0,4627 0,7834 -0,9489 -0,6397 1,5729 -0,0812 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Otrzymane w wyniku przeprowadzonych obliczeń cząstkowe mierniki syntetyczne stanowią 

kluczowy element, pozwalający na podjęcie działań związanych z określeniem stopnia rozwoju 
poszczególnych polskich regionów w odniesieniu do każdej z analizowanych dziedzin i wskazania na 
tym tle pozycji Wielkopolski. Służy temu, przedstawiona w kolejnej części opracowania, prezentacja 
wieloaspektowego przestrzennego zróżnicowanie kraju w ramach poszczególnych dziedzin rozwoju. 

 
 

2.4. Ocena stopnia rozwoju województw w ramach sześciu obszarów 
Punktem wyjścia do analizy cząstkowych mierników syntetycznych jest stworzenie 

odpowiedniego zestawienia prezentującego wartości poszczególnych mierników dla wszystkich 
obszarów rozwoju oraz wszystkich województw objętych badaniem (tab. 34). 

 
Tab. 34. Zestawienie cząstkowych mierników syntetycznych 

DZIEDZINA/OBSZAR 
ROZWOJU 

GOSPODARKA DEMOGRAFIA RYNEK PRACY EDUKACJA JAKOŚĆ ŻYCIA 
JAKOŚĆ 

PRZESTRZENI 

Charakterystyka Wart. Poz. Gr. Wart. Poz. Gr. Wart. Poz. Gr. Wart. Poz. Gr. Wart. Poz. Gr. Wart. Poz. Gr. 

dolnośląskie 0,8770 2 A -0,3256 12 C 0,3285 6 B 0,0145 8 B 0,2310 5 B 0,3666 3 B 

kujawsko-pomorskie -0,3427 10 C 0,0270 7 B -0,2645 9 C -0,3600 13 C -0,7905 16 D -0,0850 9 C 

lubelskie -0,5947 12 C -0,3756 13 C -0,5760 15 D 0,2397 4 B -0,1541 12 C -0,8786 16 D 

lubuskie -0,4734 11 C -0,1132 9 C 0,0246 7 B -0,2086 11 C 0,1082 8 B 0,3523 4 B 

łódzkie -0,0340 8 C -0,8489 16 D -0,2990 10 C -0,0146 9 C 0,2266 6 B 0,0631 6 B 

małopolskie 0,1046 7 B 0,9728 1 A 0,4021 4 B 0,5478 2 A 0,0087 9 B -0,0175 7 C 

mazowieckie 2,5508 1 A 0,4350 5 B 1,0191 2 A 1,4247 1 A 0,5876 2 A 0,1825 5 B 

opolskie -0,3422 9 C -0,5205 14 D -0,0510 8 C -0,2705 12 C 0,6185 1 A -0,1489 12 C 

podkarpackie -0,8048 15 C 0,4455 4 B -0,4780 14 C 0,0691 7 B -0,3347 13 C -0,1311 11 C 

podlaskie -0,6940 14 C -0,0218 8 C -0,3256 11 C 0,2341 5 B -0,0910 10 C -0,5065 15 D 

pomorskie 0,4807 3 B 0,6938 2 A 0,5144 3 B 0,1153 6 B -0,1478 11 C 0,6247 2 A 

śląskie 0,2463 5 B 0,1103 6 B 0,3351 5 B -0,3659 14 C 0,2784 4 B 1,0598 1 A 

świętokrzyskie -0,8766 16 D -0,6975 15 D -0,4044 13 C -0,1282 10 C -0,3836 14 C -0,2315 13 C 

warmińsko-mazurskie -0,6631 13 C -0,1251 10 C -0,9378 16 D -0,9054 16 D -0,6347 15 D -0,4509 14 D 

WIELKOPOLSKIE 0,4212 4 B 0,5798 3 A 1,0639 1 A 0,3402 3 B 0,3218 3 B -0,1178 10 C 

zachodniopomorskie 0,1447 6 B -0,2361 11 C -0,3511 12 C -0,7324 15 D 0,1558 7 B -0,0812 8 C 

Źródło: Opracowanie własne 
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W powyższej tabeli, obok wyliczonych cząstkowych mierników syntetycznych, zawarto również 
lokaty poszczególnych województw w rankingu w oparciu o wyznaczone wartości mierników oraz,  
na podobnej zasadzie, przynależność obiektów do jednej z czterech grup ze względu na określony 
poziom rozwoju. Na czele stworzonego dla każdej dziedziny rankingu regionów znajdują się jednostki 
cechujące się najwyższymi wartościami, zaś na końcu stawki jednostki o najniższych wartościach 
mierników. Przyporządkowanie do grup regionów na skali poziomu rozwoju danego obszaru nastąpiło 
natomiast w oparciu o wartości cząstkowych mierników odnoszonych do wartości średniej  
i odchylenia standardowego mierników syntetycznych dla wszystkich województw w ramach danego 
obszaru. W ten sposób uzyskano następujące grupy: 

 

A – grupa bardzo wysokiego poziomu rozwoju  �� ! ≥ �ś$ + 
�&�	 

B – grupa wysokiego poziomu rozwoju  ��ś$ + 
�&� > � ! ≥ �ś$	 

C – grupa niskiego poziomu rozwoju  ��ś$ > � ! ≥ �ś$ − 
�&�	 

D – grupa bardzo niskiego poziomu rozwoju  �� ! < �ś$ − 
�&�	 

gdzie: 

� ! – cząstkowy miernik syntetyczny dla konkretnego województwa w ramach danej dziedziny, 

�ś$ – średnia arytmetyczna cząstkowych mierników syntetycznych wszystkich województw, 


�&� – odchylenie standardowe cząstkowych mierników syntetycznych wszystkich województw. 

 
Tabela 35 przedstawia wartości średnich arytmetycznych oraz odchyleń standardowych. 

Obliczono je w celu późniejszego wykorzystania przy określaniu przynależności każdego  
z województw do poszczególnych grup ze względu na poziom rozwoju każdej z przyjętych dziedzin. 

 
Tab. 35. Miary niezbędne przy określaniu przynależności obiektów do grup poziomu rozwoju 

DZIEDZINA/OBSZAR 
ROZWOJU 

GOSPODARKA DEMOGRAFIA RYNEK PRACY EDUKACJA JAKOŚĆ ŻYCIA 
JAKOŚĆ 

PRZESTRZENI 

x śr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S(x) 0,8264 0,4984 0,5484 0,5202 0,3865 0,4446 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Określona powyżej przynależność polskich województw do poszczególnych grup ze względu na 

poziom rozwoju w ramach poszczególnych sześciu obszarów, jak również stworzony ranking 
jednostek, to bardzo ważne narzędzia mówiące o faktycznym przestrzennym zróżnicowaniu kraju  
i sytuacji Wielkopolski na tle pozostałych regionów. Szczegółową analizę w tym zakresie 
przeprowadzono osobno dla każdego z wyznaczonych obszarów rozwoju, wykorzystując do tego celu 
przestrzenne metody prezentacji danych z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 
(ryc. 160-165). 
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2.4.1. Obszar GOSPODARKA 
Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej polskich województw w obszarze GOSPODARKA 

potwierdza wyniki wstępnych obserwacji przeprowadzonych w ramach podrozdziału 2.2. Wśród 
jednostek wyróżniających się najwyższą wartością miernika syntetycznego, wskazującego na 
najwyższy stopień rozwoju w ramach tej dziedziny, dominuje województwo mazowieckie. Obok niego 
do regionów grupy bardzo wysokiego poziomu rozwoju (grupa A) przypisano tylko województwo 
dolnośląskie (choć z wartością miernika o wiele niższą niż w przypadku regionu stołecznego). 
Województwo wielkopolskie z wartością miernika syntetycznego w niewielkim stopniu odbiegającą 
od Dolnego Śląska przypisano do grupy B, tj. wysokiego poziomu rozwoju. Obok niego do grupy tej 
należą województwa: małopolskie, pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie. Na drugim biegunie 
rozwoju znalazły się natomiast wszystkie regiony Polski Wschodniej (w tym w szczególności 
świętokrzyskie – najsłabiej rozwinięte województwo pod względem gospodarczym i jedyne zaliczone 
do grupy D, tj. bardzo niskiego poziomu rozwoju), a także kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie  
i opolskie (wszystkie przypisane do grupy C). 

Obserwacja poniższego kartogramu pozwala wysnuć kluczowy wniosek, iż województwa  
o wyższym poziomie rozwoju w ramach dziedziny GOSPODARKA, poza nielicznymi wyjątkami, 
zlokalizowane są przede wszystkim w zachodniej części kraju, natomiast województwa o niskim 
poziomie rozwoju w Polsce centralnej i wschodniej (z wyłączeniem Mazowsza). Wyznacznikiem 
jednostek wysokiego poziomu rozwoju jest również wspominana w poprzednich częściach obecność 
kluczowych biegunów wzrostu, będących ich stolicami (m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań). 

 
Ryc. 160. GOSPODARKA –  analiza miernika syntetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 
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2.4.2. Obszar DEMOGRAFIA 
Obserwacja sytuacji społeczno-gospodarczej polskich województw w obszarze DEMOGRAFIA 

wskazuje na nieco inne zależności przestrzenne w porównaniu do analizy obszaru GOSPODARKA. 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na trzy województwa wyraźnie odróżniające się in plus od 
pozostałych (grupa A), a zatem małopolskie (najwyższa wartość miernika), pomorskie i wielkopolskie. 
Każdy z tych regionów prezentuje bardzo wysoki potencjał demograficzny ujmujący wysokie wartości 
praktycznie wszystkich wskaźników składowych (statystycznych). Jeśli dodać do tego regiony w tylko 
o odrobinę gorszej sytuacji (grupa B), a więc kujawsko-pomorskie, mazowieckie podkarpackie  
i śląskie, to można powiedzieć, iż koncentracja pozytywnych zjawisk demograficznych widoczna jest  
w szczególności w Polsce centralnej (poza łódzkim) i południowo-wschodniej. 

Szczególnie niekorzystna sytuacja w aspekcie demograficznym dotyczy natomiast trójkąta 
województw łódzkie-opolskie-świętokrzyskie (grupa D, tj. bardzo niskiego poziomu rozwoju), spośród 
których najmniej zadowalającą wartością miernika syntetycznego wyróżnia się łódzkie. 
Charakterystyczne dla regionów należących do grupy niskiego poziomu rozwoju (grupa C) jest 
natomiast położenie na zachodnich oraz północno-wschodnich obrzeżach kraju. Podsumowując, 
należy wskazać, iż określony tym sposobem zakres regionów o niekorzystnej sytuacji demograficznej 
(poziom rozwoju niski i bardzo niski) potwierdza wyniki wstępnej analizy wartości wskaźników 
statystycznych (w ramach podrozdziału 2.2.).  

 
Ryc. 161. DEMOGRAFIA –  analiza miernika syntetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 



POZYCJA KONKURENCYJNA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

149 
 

2.4.3. Obszar RYNEK PRACY 
Analiza sytuacji polskich województw pod względem wartości miernika syntetycznego  

w obszarze RYNEK PRACY, podobnie jak w przypadku wstępnej analizy danych statystycznych 
(podrozdział 2.2.), wskazuje na najkorzystniejszą sytuację w dwóch centralnych regionach Polski,  
tj. w Wielkopolsce i na Mazowszu, przy czym to właśnie w województwie wielkopolskim wartość 
miernika okazuje się najwyższa. Oba regiony przyporządkowane zostały jako jedyne do grupy bardzo 
wysokiego poziomu rozwoju (grupa A). Do kolejnej grupy, tj. o wysokim poziomie rozwoju (grupa B), 
przypisanych zostało pięć kolejnych województw, jednak w ich przypadku wartości mierników 
znacznie odbiegają od dwójki liderów. Charakterystyczna dla nich okazuje się natomiast lokalizacja  
w południowo-zachodniej części kraju (jedyny wyjątek stanowi tu województwo pomorskie). 

Regionami o zidentyfikowanej najmniej korzystnej sytuacji w zakresie rynku pracy 
(przynależność do grupy D, tj. bardzo niskiego poziomu rozwoju) są natomiast dwa województwa 
Polski Wschodniej: lubelskie i warmińsko-mazurskie (najniższa wartość miernika syntetycznego). Jeśli 
dodać do tego fakt, iż regionami z grupy C, tj. niskiego poziomu rozwoju, okazują się pozostałe 
województwa tej części kraju, a także kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie i zachodniopomorskie, 
to należy w tym miejscu wskazać na dość dużą analogię z wynikami analizy miernika syntetycznego 
dla obszaru GOSPODARKA.  

 
Ryc. 162. RYNEK PRACY –  analiza miernika syntetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 
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2.4.4. Obszar EDUKACJA 
Wyniki obserwacji zróżnicowania sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w ramach obszaru 

EDUKACJA wskazują na nieco inny obraz województw w porównaniu z wcześniej analizowanymi 
dziedzinami. W tym przypadku najwyższy poziom rozwoju występuje co prawda po raz kolejny na 
Mazowszu, jednak do grupy bardzo wysokiego poziomu rozwoju (grupa A) należy również 
województwo małopolskie. Wśród regionów przypisanych do kolejnej grupy (grupa B, tj. wysokiego 
rozwoju) wyróżniają się dodatkowo aż trzy należące do tzw. Polski Wschodniej (lubelskie, 
podkarpackie i podlaskie), przyjmujące dodatnie wartości miernika syntetycznego. Dość zbliżona  
w tym zakresie sytuacja występuje w Wielkopolsce, która z minimalnie wyższymi wartościami 
miernika syntetycznego zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich polskich województw – po 
wspomnianych wcześniej mazowieckim i małopolskim. 

Na przeciwnym biegunie rozwoju w analizowanym obszarze znajdują się natomiast dwa 
regiony północnej części kraju, tj. warmińsko-mazurskie (najniższa wartość miernika syntetycznego) 
oraz zachodniopomorskie, które to pod względem kolejnej dziedziny należą do rodzimych outsiderów 
(grupa D). Lokalizacja regionów z grupy niskiego poziomu rozwoju dotyczy natomiast głównie 
centralnej i południowej części kraju (wyjątek stanowi tu województwo lubuskie). 

Powyższe analizy w dużej części potwierdzają wstępne obserwacje poczynione w ramach 
podrozdziału 2.2., w którym to podobny zakres województw przypisany był do grup wyróżniających 
się zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. 

 
Ryc. 163. EDUKACJA –  analiza miernika syntetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 
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2.4.5. Obszar JAKOŚĆ ŻYCIA 
Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województw w ramach dziedziny JAKOŚĆ ŻYCIA 

pokazuje dość wyjątkowy w interpretacji obraz kraju. W jego ramach Polska podzielona jest 
przekątną (wytyczoną z północnego zachodu na południowy wschód) na regiony o bardzo wysokim 
(grupa A) i wysokim poziomie rozwoju (grupa B) oraz na regiony o bardzo niskim (grupa D) i niskim 
poziomie rozwoju (grupa C). Jak można łatwo wyczytać z ryciny poniżej, jednostki o korzystniejszej 
sytuacji zlokalizowane są na zachodzie i południu (w tym Wielkopolska), zaś te w gorszej sytuacji na 
wschodzie i północy. Jedynym regionem, który zaburza przedstawioną prawidłowość przestrzenną 
jest województwo mazowieckie, które po raz kolejny jest regionem o wysokim poziomie rozwoju 
(grupa A). Warto jednak w tym miejscu podkreślić, iż to nie mazowieckie, a opolskie jest krajowym 
liderem z najwyższą wartością miernika syntetycznego w ramach obszaru JAKOŚĆ ŻYCIA. 

Wśród województw wyróżniających się natomiast szczególnie negatywną sytuacją  
w analizowanym aspekcie uwagę zwracają dwie jednostki należące do grupy regionów bardzo 
niskiego poziomu rozwoju (grupa D): kujawsko-pomorskie (ostatnie miejsce w rankingu) i warmińsko-
mazurskie. Szczególnie niekorzystna jest tu sytuacja warmińsko-mazurskiego, które w przypadku 
trzeciej kolejnej dziedziny zaliczane jest do grupy bardzo niskiego poziomu rozwoju.  

Wnioski wypływające z powyższego są zbliżone do obserwacji ze wstępnej analizy 
przeprowadzonej w podrozdziale 2.2. Wówczas najlepszą sytuację prezentowały również dwa 
wymienione tu województwa (mazowieckie i opolskie), podczas gdy listę dwóch w najgorszej sytuacji 
(kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) dopełniało jeszcze dwóch kolejnych przedstawicieli 
Polski Wschodniej, a więc podkarpackie i świętokrzyskie. 

 
Ryc. 164. JAKOŚĆ ŻYCIA –  analiza miernika syntetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 
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2.4.6. Obszar JAKOŚĆ PRZESTRZENI 
Analizowany jako ostatni, poziom zróżnicowania Polski w oparciu o wyznaczony miernik 

syntetyczny dotyczący obszaru JAKOŚĆ PRZESTRZENI wskazuje na nieco większą nieregularność 
przestrzenną zjawisk. Regiony wyróżniające się najkorzystniejszymi warunkami pod względem jakości 
przestrzeni zlokalizowane są zarówno na północy, jak i południu kraju. Chodzi tu o województwa: 
pomorskie i śląskie (pierwsze miejsce w rankingu województw), które to jako jedyne można zaliczyć 
do grupy bardzo wysokiego poziomu rozwoju (grupa A). Na podobnej zasadzie, dość nieregularnie, 
rozmieszczone są województwa z grupy wysokiego poziomu rozwoju (grupa B) – lokalizacja zarówno 
w centralnej, jak i zachodniej części Polski. 

Jedyną istotniejszą prawidłowością jest natomiast kwestia rozmieszczenia województw 
cechujących się sytuacją najmniej korzystną (grupa D – bardzo niskiego poziomu rozwoju),  
tj. lubelskiego (najniższa wartość miernika syntetycznego), podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Są 
to po raz kolejny regiony tzw. Polski Wschodniej, a dokładniej północno-wschodniej części kraju. Taki 
zestaw województw potwierdza tym samym bardzo niekorzystne zjawisko nagromadzenia wielu 
negatywnych zjawisk (pod względem poszczególnych przeanalizowanych dziedzin rozwoju) na 
stosunkowo ograniczonym terenie. 

Na koniec należy podkreślić, iż obszar JAKOŚĆ PRZESTRZENI to jedyna dziedzina, w której 
Wielkopolskę przyporządkowano do grupy regionów o relatywnie gorszej sytuacji. Z wartością 
miernika syntetycznego nieprzekraczającą wartości „0” region ten zaliczono do tzw. grupy niskiego 
poziomu rozwoju (grupa C) – 10. miejsce w klasyfikacji województw. 

 
Ryc. 165. JAKOŚĆ PRZESTRZENI –  analiza miernika syntetycznego 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 
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2.4.7. Podsumowanie analizy cząstkowych mierników syntetycznych 
Przeprowadzona powyżej analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych 

województw oparta o badanie przestrzennego zróżnicowania kraju w ramach sześciu różnych 
obszarów rozwoju (ujęcie częściowe) prowadzi do kilku bardzo istotnych wniosków.  

Na początek warto zwrócić uwagę, iż praktycznie w ramach każdej z analizowanych dziedzin 
wyodrębniały się pewne części kraju wyróżniające się pozytywnie lub negatywnie. Granice tych 
obszarów w dużej mierze wykraczały poza obręb jednego województwa, tworząc pewną zbiorowość 
regionów podobnych, wyróżniających się zbliżonymi wartościami badanych mierników. Niektóre  
z nich, jak np. część zachodnia i południowa, częściej wykazywały wysoki lub bardzo wysoki poziom 
rozwoju (w ramach większości dziedzin), a niektóre, jak wschodnia część kraju, przeważnie wyróżniały 
się negatywnie. Jedynym wyjątkiem dla cechującej się niższymi wartościami mierników syntetycznych 
wschodniej części Polski było Mazowsze, wyróżniające się w każdym przypadku bardzo pozytywnie.  
W ujęciu przedmiotowym częściowo odmienne wyniki w stosunku do reguły występującej w ramach 
wszystkich analizowanych dziedzin rozwoju wykazał obszar EDUKACJA, w ramach którego dla części 
wschodniej kraju większość regionów należało do grupy wysokiego poziomu rozwoju. 

Wśród analizowanych jednostek najwyższymi wartościami mierników cząstkowych wyróżnił się 
w szczególności region stołeczny (województwo mazowieckie), który aż w czterech przypadkach 
zaliczany był do grupy bardzo wysokiego poziomu rozwoju (grupa A), przy czym w ramach obszarów 
GOSPODARKA i EDUKACJA był niekwestionowanym liderem. Wskazuje to na zdecydowaną dominację 
Mazowsza. Wśród innych województw wyróżniających się bardzo pozytywnie nie sposób nie 
wspomnieć o kilku regionach, dla których cechą wspólną jest obecność bardzo silnego ośrodka 
wzrostu jakim są ich stolice, w tym o: dolnośląskim (w jednym przypadku przynależność do grupy A  
i w czterech do grupy B), małopolskim (w dwóch przypadkach grupa A, w tym dominacja  
w ramach obszaru DEMOGRAFIA, i w trzech grupa B), pomorskim (w dwóch przypadkach grupa A  
i w trzech grupa B), śląskim (w jednym przypadku grupa A – dominacja w obszarze JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI i w czterech grupa B), ale również o województwie wielkopolskim. W przypadku 
Wielkopolski przynależność do grupy bardzo wysokiego poziomu rozwoju (grupa A) zidentyfikowana 
została w przypadku dwóch dziedzin rozwoju (DEMOGRAFIA i RYNEK PRACY), przy czym w jednym 
przypadku województwo było liderem w skali kraju (RYNEK PRACY). Ponadto zaliczone było 
trzykrotnie do grupy B, tj. wysokiego poziomu rozwoju (GOSPODARKA, EDUKACJA i JAKOŚĆ ŻYCIA)  
i raz do grupy C, czyli niskiego poziomu rozwoju (JAKOŚĆ PRZESTRZENI). Na podstawie powyższego, 
odnosząc się do zobrazowanej sytuacji społeczno-gospodarczej wszystkich polskich regionów, można 
zatem określić pozycję rozwojową województwa wielkopolskiego jako bardzo wysoką, klasyfikującą 
go w gronie sześciu podobnych jednostek o najwyższych wartościach wyliczonych mierników. 

Przechodząc do jednostek o najmniej korzystnym poziomie rozwoju w analizowanych 
dziedzinach, należy wskazać na cztery szczególne jednostki związane ze wspomnianym wcześniej 
obszarem Polski Wschodniej: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz na 
kujawsko-pomorskie. Wśród nich zdecydowanie najgorsza zdiagnozowana sytuacja rozwojowa 
dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego (w czterech przypadkach przynależność do grupy D,  
tj. bardzo niskiego poziomu rozwoju, w tym najniższe wartości mierników w obszarach RYNEK PRACY  
i EDUKACJA, i w dwóch do grupy C – niskiego poziomu rozwoju), świętokrzyskiego (w dwóch 
przypadkach grupa D, w tym najgorsza sytuacja w kraju w obszarze GOSPODARKA, oraz w czterech 
grupa C) oraz lubelskiego (dwa razy grupa D, w tym najgorsza sytuacja w JAKOŚCI PRZESTRZENI, trzy 
razy grupa C i raz grupa B). W przypadku dwóch pozostałych regionów sytuacja okazała się niewiele 
lepsza (w obu jednokrotna przynależność do grupy D, cztery razy do grupy C i raz do grupy B). 

W nawiązaniu do przeprowadzonych analiz niezmiernie ważna pozostaje odpowiedź na 
pytanie: na ile powyższe wnioski znajdą pokrycie w wartościach globalnego miernika syntetycznego? 
Istotne wydają się również wątpliwości dotyczące podobieństwa regionów, które w pewien sposób 
zostało zasygnalizowane w analizie poświęconej ujęciu częściowemu. Próbę rozstrzygnięcia tych 
kwestii podjęto w ostatniej części opracowania.  
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3. KOMPLEKSOWA ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA KRAJU 
Wyznaczone w ramach poprzedniego rozdziału cząstkowe mierniki syntetyczne 

poszczególnych obszarów rozwoju są punktem wyjścia dla dokonania analizy zróżnicowania w ujęciu 
całościowym, tj. bez podziału na dziedziny społeczno-gospodarcze. Umożliwi to w szczególności 
wyznaczenie jednego globalnego miernika syntetycznego, który w sposób kompleksowy określi 
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego każdego z województw objętych badaniem (w tym  
w szczególności wyznaczy miejsce Wielkopolski w stworzonym rankingu regionów), jak również 
analiza skupień metodą k-średnich, wyodrębniająca grupy obiektów podobnych (w tym grupę 
jednostek zbliżonych rozwojowo do Wielkopolski). 

 
 

3.1. SUPERMIERNIK rozwoju społeczno-gospodarczego województw 
Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi globalnego miernika syntetycznego rozwoju 

społeczno-gospodarczego (tzw. SUPERMIERNIKA) jego wyznaczenie opiera się na określonych  
w podrozdziale 2.3. cząstkowych miernikach syntetycznych. W tabeli 36 dokonano zestawienia 
wszystkich cząstkowych mierników syntetycznych, co pozwoliło następnie na wyznaczenie na ich 
podstawie, w oparciu o przyjętą wcześniej metodykę, SUPERMIERNIKA dla każdego z analizowanych 
województw (przedostatnia kolumna). 

 
Tab. 36. Wyznaczenie SUPERMIERNIKA 

SUPERMIERNIK Cząstkowe mierniki syntetyczne Globalny miernik 
syntetyczny poziomu 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

Pozycja 
w 

rankingu 
Kod DZIEDZINY/OBSZARU 

ROZWOJU 
A B C D E F 

dolnośląskie 0,8770 -0,3256 0,3285 0,0145 0,2310 0,3666 0,2487 6 

kujawsko-pomorskie -0,3427 0,0270 -0,2645 -0,3600 -0,7905 -0,0850 -0,3026 13 

lubelskie -0,5947 -0,3756 -0,5760 0,2397 -0,1541 -0,8786 -0,3899 14 

lubuskie -0,4734 -0,1132 0,0246 -0,2086 0,1082 0,3523 -0,0517 7 

łódzkie -0,0340 -0,8489 -0,2990 -0,0146 0,2266 0,0631 -0,1511 9 

małopolskie 0,1046 0,9728 0,4021 0,5478 0,0087 -0,0175 0,3364 4 

mazowieckie 2,5508 0,4350 1,0191 1,4247 0,5876 0,1825 1,0333 1 

opolskie -0,3422 -0,5205 -0,0510 -0,2705 0,6185 -0,1489 -0,1191 8 

podkarpackie -0,8048 0,4455 -0,4780 0,0691 -0,3347 -0,1311 -0,2057 11 

podlaskie -0,6940 -0,0218 -0,3256 0,2341 -0,0910 -0,5065 -0,2341 12 

pomorskie 0,4807 0,6938 0,5144 0,1153 -0,1478 0,6247 0,3802 3 

śląskie 0,2463 0,1103 0,3351 -0,3659 0,2784 1,0598 0,2773 5 

świętokrzyskie -0,8766 -0,6975 -0,4044 -0,1282 -0,3836 -0,2315 -0,4536 15 

warmińsko-mazurskie -0,6631 -0,1251 -0,9378 -0,9054 -0,6347 -0,4509 -0,6195 16 

WIELKOPOLSKIE 0,4212 0,5798 1,0639 0,3402 0,3218 -0,1178 0,4349 2 

zachodniopomorskie 0,1447 -0,2361 -0,3511 -0,7324 0,1558 -0,0812 -0,1834 10 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wyznaczony globalny miernik syntetyczny (SUPERMIERNIK) jest podstawowym elementem 

analizy całościowego zróżnicowania kraju i określenia poziomu rozwoju każdego z województw, 
uwzględniającego wszystkie zidentyfikowane wcześniej dziedziny. Pozwala on w szczególności na 
określenie rankingu regionów, którego naturalnym uzupełnieniem jest, wzorem analizy cząstkowych 
mierników syntetycznych, pogrupowanie poszczególnych jednostek w ramach czterech grup poziomu 
rozwoju. Podobnie, jak w przypadku podrozdziału 2.4., wyróżnia się następujące grupy: 

 

A – grupa bardzo wysokiego poziomu rozwoju  ��) ≥ �ś$ + 
�&�	 

B – grupa wysokiego poziomu rozwoju  ��ś$ + 
�&� > �) ≥ �ś$	 
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C – grupa niskiego poziomu rozwoju  ��ś$ > �) ≥ �ś$ − 
�&�	 

D – grupa bardzo niskiego poziomu rozwoju  ��) < �ś$ − 
�&�	 

gdzie: 

�) – wartość globalnego miernika syntetycznego dla konkretnego województwa, 

�ś$ – średnia arytmetyczna globalnych mierników syntetycznych wszystkich województw, 


�&� – odchylenie standardowe globalnych mierników syntetycznych wszystkich województw. 

 
Punktem wyjścia dla kompleksowej analizy wyznaczonego SUPERMIERNIKA rozwoju 

społeczno-gospodarczego jest tabela 37, prezentująca ranking województw począwszy od jednostek 
o najwyższym poziomie rozwoju aż po te, cechujące się poziomem rozwoju najniższym. Jednocześnie 
poszczególne regiony, wzorem opracowania pn.: „Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego 
województwa wielkopolskiego 2015”, przyporządkowano do czterech grup poziomu rozwoju, co 
znalazło ponadto swoje odzwierciedlenie na rycinie 166. 

 
Tab. 37. Ranking polskich województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 

Jednostka terytorialna SUPERMIERNIK 
Pozycja 

w 
rankingu 

Grupa 

mazowieckie 1,0333 1 A 

WIELKOPOLSKIE 0,4349 2 A 

pomorskie 0,3802 3 B 

małopolskie 0,3364 4 B 

śląskie 0,2773 5 B 

dolnośląskie 0,2487 6 B 

lubuskie -0,0517 7 C 

opolskie -0,1191 8 C 

łódzkie -0,1511 9 C 

zachodniopomorskie -0,1834 10 C 

podkarpackie -0,2057 11 C 

podlaskie -0,2341 12 C 

kujawsko-pomorskie -0,3026 13 C 

lubelskie -0,3899 14 C 

świętokrzyskie -0,4536 15 D 

warmińsko-mazurskie -0,6195 16 D 

Źródło: Opracowanie własne 
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Ryc. 166. SUPERMIERNIK –  zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 

 
Analiza wartości globalnego miernika syntetycznego pozwala na zwrócenie uwagi na kilka 

niezwykle istotnych prawidłowości dotyczących zdiagnozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej 
poszczególnych polskich województw. Większość z nich potwierdza wyniki dotychczasowych analiz 
dotyczących zarówno poszczególnych wskaźników społeczno-gospodarczych (podrozdział 2.2.), jak  
i cząstkowych mierników syntetycznych w ramach przyjętych dziedzin rozwoju (podrozdział 2.4.). 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na regiony bardzo wysokiego i wysokiego 
poziomu rozwoju. Nie jest zaskoczeniem, iż ich lista powtarza się w porównaniu z wcześniejszymi 
częściami opracowania. Możemy tu mówić o „wielkiej szóstce”, czyli o województwach: dolnośląskim, 
małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim. Wśród nich, co nie jest również 
niespodzianką, jest jeden dominujący region o wartości globalnego miernika syntetycznego 
(SUPERMIERNIKA) zdecydowanie przewyższającej wszystkie pozostałe regiony – województwo 
mazowieckie. Pozwala to na sformułowanie wniosku o ogromnym, nieporównywalnym z innymi 
częściami kraju, potencjale regionu stołecznego. Obok niego jest tylko jeden inny, który również 
przyporządkowany został do grupy bardzo wysokiego poziomu rozwoju (grupa A), a więc 
województwo wielkopolskie. Zwracając jednak uwagę na same wartości SUPEMIERNIKÓW, to należy 
obiektywnie wskazać, że Wielkopolsce zdecydowanie bliżej pod względem rozwojowym do czterech 
kolejnych województw w rankingu (pomorskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, 
przyporządkowanych do grupy wysokiego poziomu rozwoju – grupa B) niż do mazowieckiego. 
Niemniej osiągnięta wartość globalnego miernika syntetycznego i znaczna przewaga nad grupą 
pozostałych dziesięciu województw pozwala jednoznacznie określić Wielkopolskę jako region  
o bardzo dobrej sytuacji rozwojowej. 
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Przeprowadzona analiza wartości SUPERMIERNIKA pozwala również potwierdzić wnioski 
dotyczące regionów wyróżniających się in minus, a więc te z przynależnością do grupy bardzo niskiego 
(grupa D) i niskiego poziomu rozwoju (grupa C). Wśród tego typu województw po raz kolejny znalazły 
się wszystkie regiony Polski Wschodniej, przy czym dwa z nich, tj. świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie, przypisano jako jedyne do grupy bardzo niskiego poziomu rozwoju (najgorsza sytuacja 
rozwojowa), a trzy pozostałe, czyli lubelskie, podkarpackie i podlaskie, z niewiele lepszymi 
wartościami SUPERMIERNIKA, w klasyfikacji zajęły kolejne miejsca od końca (przedzielone jedynie 
województwem kujawsko-pomorskim). Listę województw przyporządkowanych do grupy niskiego 
poziomu rozwoju uzupełniają regiony mniejsze, pozbawione największych ośrodków gospodarczych, 
często zlokalizowane na obrzeżach kraju, bądź w sąsiedztwie regionu stołecznego (oddziałującego 
ewidentnie negatywnie na swoje otoczenie): kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie  
i zachodniopomorskie. 

Reasumując powyższe analizy, należy wysnuć jeden podstawowy wniosek, iż powszechne 
opinie o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych polskich województw 
(często diametralnie różnym) okazują się w dużej mierze prawdą. Wskazała na to przeprowadzona 
analiza, która potwierdziła występowanie grupy regionów cechujących się ponadprzeciętnymi 
wartościami wskaźników, ale również tzw. peryferii, dla których często wspólnym mianownikiem 
okazywało się położenie we wschodniej części kraju. 

 
 

3.2. Wyodrębnienie grup jednostek podobnych 
Celem niniejszej analizy jest klasyfikacja zbioru 16 polskich województw w pewną liczbę grup 

(k) w taki sposób, aby podobne do siebie znajdowały się w jednej klasie (jednorodnej pod względem 
zakresu wartości cech), zaś podmioty z różnych klas znacznie różniły się ze względu na strukturę cech.  

Zgodnie z przyjętą metodyką badania w ramach analizy skupień metodą k-średnich, pierwszym 
krokiem zadania była standaryzacja cząstkowych mierników syntetycznych (traktowanych jako 
stymulanty) obliczonych w ramach podrozdziału 2.3. Działanie to umożliwia nadanie zmiennym 
podobnych rzędów wielkości, co w dalszej kolejności pozwala na przeprowadzenie przyjętej  
w założeniach procedury wyznaczania grup obiektów podobnych. Wyniki przeprowadzonej 
standaryzacji danych przedstawiono w tabeli 38. 

 
Tab. 38. Analiza skupień - standaryzacja cząstkowych mierników syntetycznych 

DZIEDZINA/OBSZAR 
ROZWOJU 

GOSPODARKA DEMOGRAFIA RYNEK PRACY EDUKACJA JAKOŚĆ ŻYCIA 
JAKOŚĆ 

PRZESTRZENI 

dolnośląskie 1,0611 -0,6533 0,5990 0,0280 0,5977 0,8246 

kujawsko-pomorskie -0,4147 0,0541 -0,4823 -0,6922 -2,0452 -0,1912 

lubelskie -0,7196 -0,7536 -1,0503 0,4609 -0,3987 -1,9763 

lubuskie -0,5728 -0,2271 0,0448 -0,4009 0,2798 0,7925 

łódzkie -0,0412 -1,7033 -0,5451 -0,0281 0,5864 0,1419 

małopolskie 0,1266 1,9518 0,7333 1,0531 0,0225 -0,0394 

mazowieckie 3,0865 0,8728 1,8582 2,7389 1,5201 0,4106 

opolskie -0,4140 -1,0445 -0,0931 -0,5201 1,6001 -0,3350 

podkarpackie -0,9738 0,8939 -0,8716 0,1329 -0,8660 -0,2949 

podlaskie -0,8397 -0,0437 -0,5938 0,4501 -0,2355 -1,1394 

pomorskie 0,5817 1,3921 0,9380 0,2217 -0,3823 1,4053 

śląskie 0,2981 0,2213 0,6110 -0,7034 0,7202 2,3840 

świętokrzyskie -1,0608 -1,3995 -0,7375 -0,2464 -0,9925 -0,5207 

warmińsko-mazurskie -0,8024 -0,2509 -1,7101 -1,7406 -1,6421 -1,0143 

WIELKOPOLSKIE 0,5097 1,1634 1,9399 0,6541 0,8325 -0,2650 

zachodniopomorskie 0,1751 -0,4736 -0,6402 -1,4080 0,4032 -0,1827 

Źródło: Opracowanie własne 
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Kolejnym elementem analizy jest przeprowadzenie grupowania jednostek terytorialnych 
metodą k-średnich przy wykorzystaniu możliwości programu STATISTICA (pakiet dotyczący 
wielowymiarowej analizy danych). Dla potrzeb analitycznych, po dokonaniu testów kilku wariantów 
oraz potwierdzeniu najlepszego z nich w ramach obserwacji dendrogramu pochodzącego z metody 
aglomeracyjnej, przyjęto jako docelowe i „najlepsze” rozwiązanie z sześcioma klasami skupień. 
Wybrany wariant okazał się najlepszy ze względu na fakt, iż analizowane obiekty dla sześciu klas 
wykazywały wystarczająco silną koncentrację wokół centrów skupień, co dodatkowo zapewniało 
również odpowiednią ich strukturę. Ponadto korzystne dla dalszych analiz okazało się uzyskanie 
podobnej liczebności każdej z grup. Jednocześnie do analizy przyjęto maksymalną liczbę dokonanych 
iteracji na poziomie 10 oraz odległość euklidesową, jako miarę odległości między obiektami. 

W oparciu o przyjęte założenia dokonano przyporządkowania 16 polskich województw do 
sześciu klas skupień. Wyniki przynależności do poszczególnych grup zaprezentowano na rycinie 167. 
Dodatkowo w tabelach 39-44 zestawienie poszczególnych grup uzupełniono o wyznaczone odległości 
obiektów od środków ciężkości skupień (centrów). 

 
Ryc. 167. Analiza skupień –  przynależność województw 

 
Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania MapInfo Professional 

 
Tab. 39. Analiza skupień - elementy skupienia nr 1 

SKUPIENIE NUMER 1 

Jednostka terytorialna Odległość 

mazowieckie 0,000000 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 
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Tab. 40. Analiza skupień - elementy skupienia nr 2 

SKUPIENIE NUMER 2 

Jednostka terytorialna Odległość 

kujawsko-pomorskie 0,365396 

podkarpackie 0,547016 

warmińsko-mazurskie 0,568855 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Tab. 41. Analiza skupień - elementy skupienia nr 3 

SKUPIENIE NUMER 3 

Jednostka terytorialna Odległość 

lubelskie 0,353974 

podlaskie 0,333385 

świętokrzyskie 0,480149 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Tab. 42. Analiza skupień - elementy skupienia nr 4 

SKUPIENIE NUMER 4 

Jednostka terytorialna Odległość 

dolnośląskie 0,460457 

lubuskie 0,446319 

śląskie 0,498344 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Tab. 43. Analiza skupień - elementy skupienia nr 5 

SKUPIENIE NUMER 5 

Jednostka terytorialna Odległość 

łódzkie 0,398013 

opolskie 0,369461 

zachodniopomorskie 0,459068 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Tab. 44. Analiza skupień - elementy skupienia nr 6 

SKUPIENIE NUMER 6 

Jednostka terytorialna Odległość 

małopolskie 0,377038 

pomorskie 0,526106 

WIELKOPOLSKIE 0,503780 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
W powyższych tabelach zobrazowano skład każdego skupienia. Województwo wielkopolskie 

wraz z małopolskim i pomorskim znalazły się wspólnie w skupieniu nr 6, co oznacza, iż możemy je 
uznać za regiony relatywnie podobne, uwzględniając wykorzystane wartości mierników. Potwierdza 
to tym samym dotychczasowe analizy, zgodnie z którymi to właśnie te województwa znajdowały się 
często na zbliżonych miejscach w różnych rankingach (w ramach sześciu obszarów rozwoju oraz 
globalnego miernika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego). Na podobnej 
zasadzie zrozumiałe jest przyporządkowanie mazowieckiego do skupienia złożonego tylko z jednego 
województwa (skupienie nr 1), czy też najsłabiej rozwiniętych polskich regionów do skupień nr 2 i 3. 

Na podstawie odległości od środków ciężkości skupień podanych obok nazwy każdego  
z województw można ocenić, jak bardzo zróżnicowana „wewnętrznie” jest każda klasa. Jeżeli 
odległości są podobnego rzędu, oznacza to, że nie ma w niej żadnych jednostek odstających. Tak jest 
praktycznie w przypadku każdej grupy, czego potwierdzeniem są wartości odległości od środków 
ciężkości w każdym przypadku nieprzekraczające wartości 1,0. Teoretycznie skupienia nr 2 i nr 6 
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składają się z najbardziej zróżnicowanych jednostek, jednak odpowiednie wartości nie przekraczają 
nie tylko wskazanego progu, ale nawet poziomu 0,6, i pozwalają zupełnie naturalnie przejść do dalszej 
analizy uzyskanych wyników. 

Kolejnym elementem analizy jest zestawienie średnich każdego skupienia. Zaprezentowano je 
poniżej zarówno w formie tabeli (tab. 45), jak i wykresu (ryc. 168). Analiza średnich pozwala określić 
specyfikę każdego z wyodrębnionych skupień, wskazując na dziedziny społeczno-gospodarcze, pod 
względem których istotnie wyróżniają się poszczególne jednostki tworzące daną zbiorowość.  

 
Tab. 45. Analiza skupień - średnie poszczególnych skupień 

ZMIENNA 
Numer skupienia 

1 2 3 4 5 6 

GOSPODARKA 3,08655 -0,73029 -0,87336 0,26214 -0,09336 0,40601 

DEMOGRAFIA 0,87280 0,23236 -0,73225 -0,21969 -1,07381 1,50245 

RYNEK PRACY 1,85818 -1,02135 -0,79387 0,41825 -0,42615 1,20373 

EDUKACJA 2,73893 -0,76662 0,22152 -0,35880 -0,65205 0,64298 

JAKOŚĆ ŻYCIA 1,52010 -1,51776 -0,54225 0,53256 0,86322 0,15753 

JAKOSĆ PRZESTRZENI 0,41062 -0,50012 -1,21213 1,33372 -0,12527 0,36694 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Ryc. 168. Analiza skupień – wykres średnich poszczególnych skupień 

 Skupien. 1
 Skupien. 2
 Skupien. 3
 Skupien. 4
 Skupien. 5
 Skupien. 6

GOSPODARKA
DEMOGRAFIA

RYNEK PRACY
EDUKACJA

JAKOŚĆ ŻYCIA
JAKOŚĆ PRZESTRZENI

-2

-1

0

1

2

3

4

 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Na powyższej ilustracji zaobserwować można specyfikę każdego ze skupień. Rozpatrując 

wartości średnich poszczególnych zbiorowości, szczególną uwagę zwraca najbardziej pozytywnie 
wyróżniająca się grupa, a więc skupienie nr 1. Zgodnie ze wcześniejszym wskazaniem obejmuje ono 
wyłącznie pojedynczą jednostkę jaką jest województwo mazowieckie, stąd też analizowane średnie 
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często prezentują bardzo skrajne dodatnie wartości. Skupienie to wyróżnia się in plus w przypadku 
wszystkich dziedzin społeczno-gospodarczych, przy czym przy czterech osiąga najwyższe wartości  
z pozostałych grup (GOSPODARKA, RYNEK PRACY, EDUKACJA i JAKOŚĆ ŻYCIA). Analiza średnich 
potwierdza tu wyniki wcześniejszych obserwacji wartości globalnego oraz cząstkowych mierników 
syntetycznych dla Mazowsza, wskazujących na bardzo korzystną sytuację regionu stołecznego, 
zdecydowanie dominującego na tle wszystkich pozostałych jednostek. 

Drugą bardzo pozytywnie wyróżniającą się grupą jest skupienie nr 6, złożone z województwa 
małopolskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Wśród pozostałych skupień wyróżnia się ono 
najlepszą sytuacją pod względem obszaru DEMOGRAFIA i korzystną sytuacją obszaru RYNEK PRACY, 
bardzo zbliżoną do skupienia nr 1. Pod względem czterech pozostałych obszarów grupa ta za każdym 
razem wyróżnia się dodatnimi wartościami średnich, co świadczy o dobrej sytuacji rozwojowej 
popartej ponadprzeciętnymi wartościami poszczególnych mierników syntetycznych. Cechą 
charakterystyczną jednostek wchodzących w skład skupienia nie jest położenie, ale wewnętrzny 
potencjał rozwojowy każdego z nich, znaczenie ośrodka wiodącego oraz istotne zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne, mające wpływ na nieco niższe ostateczne wartości niektórych mierników  
(w stosunku do oczekiwanych). 

Grupą województw tworzących tzw. skupienie przejściowe, tj. w przypadku większości 
obszarów rozwoju wyróżniających się bardzo neutralnymi wartościami średnich (oscylujących wokół 
zera) i tylko w przypadku kilku wyróżniających się pozytywnie, jest skupienie nr 4. Tworzą je 
województwa: dolnośląskie, śląskie i lubuskie, które przy części analizowanych dotychczas dziedzin 
wyróżniały się bardzo pozytywnie – dwa pierwsze pod względem wartości SUPERMIERNIKA należały 
nawet do grupy wysokiego poziomu rozwoju. Analizując rozkład średnich dla tej grupy, należy 
podkreślić bardzo dobrą jej sytuację jeśli chodzi o obszary JAKOŚĆ PRZESTRZENI (najbardziej 
korzystna sytuacja wśród wszystkich skupień) i JAKOŚĆ ŻYCIA. W przypadku czterech pozostałych 
dziedzin analogiczne wartości oscylują w okolicach zera, przy czym dwukrotnie przyjmują wartości 
ujemne, zaś dwukrotnie dodatnie. 

Spośród skupień wyróżniających się in minus należy zwrócić uwagę na dwie bardzo specyficzne 
grupy, jakimi są skupienia nr 2 i nr 3. Zdecydowanie najmniej atrakcyjna sytuacja rozwojowa 
występuje w województwach należących do skupienia nr 2, obejmującego trzy jednostki: kujawsko-
pomorskie, podkarpackie i warmińsko mazurskie. Cechują go najniższe średnie zmiennych  
w przypadku aż trzech z sześciu analizowanych obszarów społeczno-gospodarczych (RYNEK PRACY, 
EDUKACJA i JAKOŚĆ ŻYCIA) oraz bardzo niskie w przypadku dwóch kolejnych (GOSPODARKA i JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI). Jedynie w ramach dziedziny DEMOGRAFIA skupienie wyróżnia się dodatnimi 
wartościami średnich, zbliżonymi nawet do wartości średnich dla skupienia nr 1 (mazowieckie).  
W przypadku skupienia nr 3, złożonego z województw: lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, 
najniższe średnie dotyczą dwóch obszarów (GOSPODARKA i JAKOŚĆ PRZESTRZENI), ujemne, bardzo 
niskie wartości trzech kolejnych (DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY i JAKOŚĆ ŻYCIA), zaś tylko w przypadku 
obszaru EDUKACJA osiągnięte średnie prezentują wartości dodatnie (choć nieznacznie). Sytuacja obu 
skupień wydaje się bardzo zbliżona, tym bardziej, że obejmują one województwa należące do Polski 
Wschodniej oraz negatywnie wyróżniające się wśród pozostałych kujawsko-pomorskie. Regiony te  
w ramach analizy globalnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw (podrozdział 
3.1.) zajęły sześć ostatnich miejsc w rankingu biorącym pod uwagę wartość SUPERMIERNIKA, co 
potwierdza spójność wyników obu analiz. 

Pozostałe do scharakteryzowania skupienie nr 5, obejmujące województwa: łódzkie, opolskie  
i zachodniopomorskie, zaliczyć można również do grona skupień o mniej korzystnej sytuacji 
rozwojowej. W przypadku obszaru DEMOGRAFIA sytuacja grupy okazała się najmniej atrakcyjna ze 
wszystkich, natomiast w przypadku pozostałych dziedzin odpowiednie średnie przyjmowały raczej 
przeciętne wartości, nieprzekraczające bariery „zero”. Tylko w przypadku dziedziny JAKOŚĆ ŻYCIA 
poziom rozwoju plasował to skupienie wśród najlepszych (wartość zbliżona do skupienia nr 1). 
Wydaje się, iż grupę tę tworzą w szczególności jednostki charakteryzujące się specyfiką zbliżoną do 
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skupienia nr 3 i nr 4, prezentując pośredni w stosunku do nich poziom wartości poszczególnych 
średnich (gorszy od skupienia nr 4 i nieco lepszy od skupienia nr 3). 

Podsumowując krótką analizę zaprezentowaną powyżej, należy stwierdzić, iż specyfika i skład 
poszczególnych skupień w dużej mierze pokrywa się z wcześniejszymi analizami dokonanymi  
w ramach ujęcia częściowego badania zróżnicowania wewnątrzregionalnego Wielkopolski (w tym 
m.in. z graficzną prezentacją wartości cząstkowych mierników syntetycznych). Wydaje się również, iż 
otrzymane wyniki dość wiernie oddają rzeczywistość, co potwierdza także obserwacja globalnego 
miernika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności stworzonego 
na jego podstawie rankingu, który był przedmiotem analizy w ramach podrozdziału 3.1. 

Istotnym elementem uzupełniającym omawiane wyniki, a jednocześnie zamykającym 
przeprowadzaną analizę skupień metodą k-średnich, jest analiza wariancji dla cząstkowych mierników 
syntetycznych. Szczegółowe wyliczenia w tym zakresie prezentuje tabela 46.  

 
Tab. 46. Analiza skupień - wariancje skupień 

ZMIENNA 
Analiza wariancji (WOJEWÓDZTWA) 

Między SS df Wewn. SS df F Istotn. P 

GOSPODARKA 14,14182 5 1,85818 10 15,22117 0,000213 

DEMOGRAFIA 12,90834 5 3,09166 10 8,35042 0,002429 

RYNEK PRACY 13,88947 5 2,11053 10 13,16208 0,000393 

EDUKACJA 12,31408 5 3,68592 10 6,68169 0,005531 

JAKOŚĆ ŻYCIA 13,26436 5 2,73564 10 9,69744 0,001361 

JAKOSĆ PRZESTRZENI 11,11420 5 4,88580 10 4,54960 0,020074 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA 

 
Prezentuje ona w pierwszej kolejności informacje o tym, które czynniki mają decydujący 

wpływ na podział obiektów na grupy (ich poziom znacznie różni się pomiędzy grupami), a które nie 
wykazują międzygrupowego zróżnicowania. Na tej podstawie można określić, że regiony w ramach 
niniejszej analizy skupień podzielono na klasy w szczególności ze względu na różny poziom rozwoju  
w ramach obszarów GOSPODARKA, RYNEK PRACY, a w dalszej kolejności JAKOŚĆ ŻYCIA  
i DEMOGRAFIA (najwyższe wartości współczynnika F). Najniższe zróżnicowanie między grupami 
wykazuje obszar JAKOŚĆ ŻYCIA (jest jednak dopuszczalne do analizy, gdyż poziom istotności p < 0,05), 
a więc pod tym względem poszczególne grupy w bardzo małym stopniu różnią się między sobą. 
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4. PODSUMOWANIE 
Przeprowadzona w ramach niniejszej pracy analiza syntetyczna pozycji konkurencyjnej 

Wielkopolski na tle innych regionów pozwala na wyciągnięcie wielu ciekawych wniosków dotyczących 
nie tylko poziomu rozwoju rodzimego regionu, ale i pozostałych województw, ze szczególnym 
odniesieniem do stopnia zróżnicowania całego kraju. 

Już wstępna ocena poziomu rozwoju regionów z odniesieniem do analogicznych wartości dla 
Polski (wykorzystująca również obliczone wybrane miary dyspersji: średnią, odchylenie standardowe  
i klasyczny współczynnik zmienności), dokonana w ramach podrozdziału 2.2., pozwoliła wykazać 
pierwsze prawidłowości dotyczące poszczególnych województw. Przeprowadzona analiza 61 
przyjętych wskaźników wskazała na istotnie wysoki poziom rozwoju Wielkopolski w odniesieniu do 
pozostałych regionów w większości z sześciu dziedzin rozwoju. Obserwacja wartości poszczególnych 
zmiennych pozwoliła także określić grupy województw będących liderami pod kątem rozwoju  
w ramach poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych, ale i województwa, które w wielu 
przypadkach należały do obszarów rozwiniętych najsłabiej. Prawidłowością w tym zakresie stał się  
fakt, iż w przypadku wielu wskaźników lista liderów wielokrotnie się powtarzała, podobnie zresztą jak 
lista województw cechujących się sytuacją najmniej korzystną, potwierdzający tym samym istnienie 
pewnych korelacji przyjętych do badania zmiennych. Stanowiło to szczególny obiekt zainteresowania 
(województwa wyróżniające się in plus i in minus), bardzo istotny w kontekście przeprowadzonej  
w dalszej kolejności analizy syntetycznej. 

Kluczowe dla celów spójności niniejszego badania okazały się wyniki pozyskane w ramach prac 
na miernikach syntetycznych. Pozwoliły one na wyznaczenie poziomu rozwoju poszczególnych 
województw, w tym w szczególności Wielkopolski (w ramach zidentyfikowanych dziedzin, ale  
i w ujęciu kompleksowym), i na tej podstawie określenie pewnych prawidłowości przestrzennych 
dotyczących rozwoju poszczególnych części kraju. W toku dokonanych analiz, dotyczących zarówno 
cząstkowych mierników syntetycznych dla poszczególnych obszarów rozwoju (podrozdział 2.4.), 
globalnego miernika syntetycznego (podrozdział 3.1.), jak i wyodrębnionych grup regionów 
podobnych (podrozdział 3.2.), udało się w dużej mierze potwierdzić dotychczasowe przypuszczenia  
o poziomie rozwoju poszczególnych części kraju i niezwykle istotnej pozycji województwa 
wielkopolskiego na tym tle. Okazało się, iż najkorzystniejszą sytuacją pod względem poziomu rozwoju 
w praktycznie wszystkich z dokonanych analiz wyróżniły się województwa posiadające w swych 
granicach bardzo dobrze rozwinięte ośrodki gospodarcze, tak jak np. Wielkopolska, opierająca  
w dużej mierze swój rozwój na aglomeracji poznańskiej. Niekwestionowanym jednak liderem okazało 
się województwo mazowieckie, co potwierdziło istotną rolę tego regionu dla środkowo-wschodniej 
części Europy. Wśród innych województw in plus wyróżniły się m.in. dolnośląskie, małopolskie, 
pomorskie i śląskie. Analiza pozwoliła także na przedstawienie lokalizacji obszarów najbardziej 
zapóźnionych rozwojowo (wyróżniających się najniższymi wartościami mierników syntetycznych). 
Okazały się nimi przede wszystkim regiony Polski Wschodniej, tj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, ale również jednostki położone w innych częściach kraju (na 
jego obrzeżach, bądź w sąsiedztwie Mazowsza), jak kujawsko-pomorskie, opolskie, czy 
zachodniopomorskie. 

Przeprowadzona w ramach niniejszej pracy analiza poziomów rozwoju województw w dużej 
mierze potwierdziła wyniki innych dotychczasowych analiz (różnych szczebli), stanowiących istotne 
narzędzie przy określaniu dalszych perspektyw rozwoju poszczególnych części kraju. Analiza 
potwierdziła również zdiagnozowaną sytuację samej Wielkopolski, przeprowadzoną w ramach tego 
opracowania (poprzednie rozdziały) oraz wielu innych prac Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego, w tym w szczególności przedstawioną w dwóch tak istotnych 
dokumentach, jak „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2015”, 
czy „Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015”, wskazując 
na jej bardzo istotny potencjał, mogący mieć szczególne znaczenie dla rozwoju całego kraju. 
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