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1. Streszczenie analizy  

Badanie branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej 

Wielkopolski zostało przeprowadzone w oparciu o umowę o wykonanie badania z dnia 8 maja 2013 r., na 

podstawie opracowanych przez UMWW założeń badawczych i zgodnie z uzgodnioną i zaakceptowaną przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego koncepcją badawczą, która w szczegółach została 

przedstawiona w rozdziale 2 niniejszego raportu.  

Badanie statystyczne, stanowiące kluczowy element badania, uwzględniło kalkulację: 

 wskaźnika lokalizacji; 

 dynamiki zmian wskaźnika lokalizacji; 

 współczynnika Giniego; 

 analizy przesunięć udziałów. 

W badaniu wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne, zgodnie z uzgodnioną metodyką 
badania. Należy jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń metody statystycznej, która związana 
jest z: 

 Niekompletnością danych w zdefiniowanych zakresach; 

 Brakiem danych na odpowiednim poziomie podziału terytorialnego; 

 Brakiem danych na odpowiednim poziomie podziału działalności gospodarczej. 

W związku z tymi ograniczeniami dla potrzeb wnioskowania nt. branż dominujących w gospodarce regionu 

Wielkopolski skoncentrowano się na analizach danych statystycznych dostępnych na poziomie podregionów. 

Przeprowadzone analizy wskaźnika lokalizacji i jego dynamiki pozwoliły zdefiniować dla każdego z 

podregionów branże, które w największym stopniu wpływają na ich rozwój gospodarczy. Kalkulacja 

współczynnika Giniego miała charakter uzupełniający, pozwalający określić stopień nierównomierności 

rozkładu branż w poszczególnych podregionach i w efekcie poziom dominacji w poszczególnych 

gospodarkach branż zdefiniowanych jako dominujące. Analiza przesunięć udziałów pozwoliła wskazać, które 

branże w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego poszczególnych podregionów. 

Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliły zdefiniować dla każdego z podregionów branże dominujące w 

jego gospodarce. Wyniki tych analiz skonfrontowane zostały z analizami inicjatyw klastrowych obecnych w 

poszczególnych podregionach i dominującymi w poszczególnych subregionach przedsiębiorstwami.  

Przeprowadzona analiza klastrów wykazała działanie w Wielkopolsce łącznie dwudziestu dziewięciu 

sformalizowanych klastrów i inicjatyw klastrowych o charakterze lokalnym i regionalnym. W większości 

przypadków zaobserwowano dość zachowawczy charakter współpracy członków, nakierowany w większym 

stopniu na transfer wiedzy i know-how i koncentrujący się w głównej mierze na osiąganiu synergii płynącej ze 

wspólnej promocji oraz relacji typu „networking”, aniżeli na wspólne tworzenie nowych technologii. Sytuacja ta 

powoli jednak się zmienia, współpraca w niektórych przypadkach przybiera bardziej zaawansowane formy, co 

daje efekt np. w postaci podejmowania prób wspólnego wyjścia na rynek grupy firmy współpracujących w 

ramach klastrów. Zidentyfikowane inicjatywy klastrowe skonfrontowano z wynikami wcześniej 

przeprowadzonej analizy statystycznej, co pozwoliło zweryfikować wyniki analiz statystycznych i 

zidentyfikować inicjatywy klastrowe pokrywające się z dominującymi branżami w poszczególnych 

podregionach. 

Kolejnym istotnym elementem prowadzonych prac było zidentyfikowanie przedsiębiorstw wiodących w 

regionie wielkopolskim. Analizę przeprowadzono, zgodnie z założeniami metodologicznymi, w trzech grupach: 

największe firmy w regionie, najważniejsze firmy z kapitałem międzynarodowym w regionie, najbardziej 

innowacyjne firmy w regionie. Dla wszystkich firm wskazano branże, w której działa i podregion, w którym jest 

zlokalizowana. To pozwoliło zweryfikować przez pryzmat wiodących firm wyniki analizy statystycznej 

dotyczącej branż dominujących.  

Całość przeprowadzonych analiz pozwoliła zidentyfikować branże dominujące w gospodarce  regionu, co było 

głównym celem badania. W odniesieniu do poszczególnych podregionów branżami dominującymi są: 
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Tabela 1 Branże dominujące dla poszczególnych podregionów 

 
Podregion 

 

Branże dominujące 

Kaliski 
 Przetwórstwo przemysłowe 

 Budownictwo  

 Branża energetyczna i wodno-kanalizacyjna 

Koniński 
 Przetwórstwo przemysłowe 

 Przemysł energetyczny  

 Rolnictwo i przemysł przetwórczy 

Leszczyński 
 Handel hurtowy i detaliczny 

 Przetwórstwo przemysłowe  

 Budownictwo 

Pilski  Branża rolna  

 Przetwórstwo przemysłowe 

Podregion poznański 

 Handel  

 Transport i magazynowanie  

 Zakwaterowanie i gastronomia 

 Informacja i komunikacja 

Podregion m. Poznań 

 Obsługa rynku nieruchomości  

 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,  

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

 Działalność w zakresie usług administrowania  

 Działalność wspierająca  

 

Poniższa mapa prezentuje wyniki badania branż dominujących w gospodarce regionu. 
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Mapa 1 Dominujące branże w Wielkopolsce 
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2. Executive summary 

The Study of dominant industries in regional economy was undertaken under the agreement  dated as of May 

8, 2013 (“the Study”). The Study was conducted based on the Study assumptions developed by Marshal 

Office of the Wielkopolska Region and  methodology agreed and approved of by the Marshal Office of the 

Wielkopolska Region. The methodology of the Study is introduced in detail in Chapter No 2 of this report.  

The key element of the Study is the detailed analysis of statistical data, which consists of: 

 location quotient; 

 dynamic changes of the location quotient; 

 the Gini index; 

 shift share analysis. 

As provided for in the study methodology, the most up- to-date statistical data was used. Nevertheless, it is 
important to note that there are some limitations to the statistical techniques, which result form: 

 data’s incompleteness in defined ranges; 

 lack of data on adequate NUTS level; 

 lack of data on adequate industry level. 

For this reason and for the sake of conlusions on dominant industries in regional economy of the Wielkopolska 

Region, the Study has focused on  statistical analysis conducted on subregions‘ level (NUTS 3). Location 

quotient analyses were crucial to  define those industries, which have the greatest impact on economic 

development of each subregion. The Gini index and its calculations were supplemental and allowed to 

indicate the degree of dispersion of industries in each subregion. This could indicate the supremacy level of 

dominant industries in each subregion. The shift share analysis  allowed to indicate, which industries 

contribute to the greatest extent to the economic development of each subregion. These detailed analysis of 

statistical data helped to define  dominant industries in the economy of each subregion.  Those results were 

later confronted with analysis of cluster initiatives in subregions and analysis of dominant companies in the 

region. 

The cluster analysis allowed to indicate 29 formalised clusters and cluster initiatives, both on local and 

regional level, active in the Wielkopolska Region. In most cases a conservative character of collaboration of 

entities involved in clusters was observed. The cooperation is based mainly on  knowledge and know-how 

transfer and concentrates on obtaining the synergy from common promotion and ‘networking’ relations, rather 

than creation of new technologies. However in some cases the collaboration is getting more and more 

sophisticated, for instance: some attempts of common market entry those of entities cooperating within one 

cluster. Identified cluster initiatives were confronted with results of statistical data analysis which allowed to 

identify cluster initiatives overlapping with dominant industries in each subregion. 

Identification of dominant entities in the Wielkopolska Region was another important element of the Study.  

The analysis was conducted according to the study methodology and was divided into three groups: the 

biggest companies in the region, the most important companies with foreign capital in the region, and the most 

innovative companies in the region.  Each company was categorised into industry and subregion. This 

analysis allowed to verify the results of  statistical analysis of dominant industries.  

The entirety of conducted analyses allowed to identify dominant industries in regional economy, which was the 

main objective of the Study. The dominant industries in each subregion are the following: 
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Subregion 

 

Dominant industries 

Kalisz 

 Manufacturing 

 Construction 

 Energy, water and sewage 

Konin 

 Manufacturing 

 Energy  

 Agriculture and food processing 

Leszno 

 Wholesale and retail 

 Manufacturing 

 Building trade 

Piła 
 Agriculture 

 Manufacturing 

Poznań 

 Commerce 

 Transport and logistics  

 Accommodation and gastronomy 

 Information and communication 

The City of Poznań 

 Real estate 

 Finance and insurances 

 Professional, science and technical services 

 Administrative services 

 Support services  

 

 

The map below shows the results of dominant industries analyses. 
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Mapa 2 Dominant industries in regional economy  
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3. Metodyka badania 

3.1. Cel i przedmiot badania 

Głównym celem badania jest zidentyfikowanie branż gospodarki regionalnej o dużym potencjale rozwoju, 

które można uznać za dominujące w gospodarce regionu oraz opracowanie rekomendacji dotyczących tych 

branż. 

Badanie będzie obejmować analizę danych statystycznych pozwalających określić branże dominujące w 

gospodarce regionu oraz ich rozkład przestrzenny. Analiza ta zostanie połączona z analizą klastrów oraz 

analizą przedsiębiorstw wiodących w regionie i ich branż. 

 

3.2. Zakres badania oraz metody badawcze 

Analiza danych statystycznych 

Do oceny rozmieszczenia przestrzennego branż lokalnej gospodarki w województwie wielkopolskim zostaną 

zastosowane narzędzia ekonomiczne wykorzystywane w geografii ekonomicznej regionów (wskaźnik 

lokalizacji, współczynnik Giniego oraz analiza przesunięć udziałów).  

 

Dane statystyczne wykorzystywane w badaniu 

W badaniu wykorzystane zostaną następujące dane statystyczne: 

1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sektorze prywatnym, wg 

sekcji PKD 2004 i PKD 2007, dane za lata  2003-2012, na poziomie powiatów i subregionów 

2. Liczba pracujących wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, na poziomie powiatów i 

subregionów 

3. Przeciętne zatrudnienie  wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, na poziomie województwa 

4. Wartość dodana brutto według grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na poziomie 

subregionów 

5. Wartość dodana brutto według sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na poziomie województwa 

6. Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych, dane za lata 2002-2011; na poziomie 

województwa 

7. Liczba pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki, dane za lata 2002-2011, na 

poziomie województwa (Employment in technology and knowledge-intensive sectors by NUTS 2 

regions – Eurostat)  

8. Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności (PKD 2007), 

dane za lata 2008-2011, na poziomie województwa 

9. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, dane za lata 2005-2011, na poziomie 

województwa 

10. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg sektorów ekonomicznych (PKD 2007), 

dane na lata 2008-2011, na poziomie województwa 

11. Produkcja sprzedana przemysłu wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2006-2011, na poziomie 

województwa 

O ile to możliwe, w badaniu zostaną uwzględnione najbardziej aktualne dane obejmujące okres 10 lat. W 

przypadku niedostępności danych okres badany obejmie najbardziej aktualne sekwencje (np. okres 5-letni, 7-

letni itd.). 

Z uwagi na obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. nową klasyfikacją PKD, w przypadku konieczności porównania 

rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007 zastosowane zostaną „Klucze powiązań PKD 2004 – PKD 

2007, PKD 2007 – PKD 2004”. 
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Obszary referencyjne 

We wszystkich analizach zostaną wykorzystane dane na najniższym możliwym poziomie klasyfikacji 

jednostek terytorialnych. Obszarem referencyjnym, w zależności od dostępności danych będą: 

 
Dostępne dane 

 
Obszar referencyjny 

Powiat Województwo 

Subregion Województwo 

Województwo Kraj 

 
 

Metodyka obliczania wskaźnika lokalizacji i współczynnika Giniego 

Wskaźnik lokalizacji 

Wskaźnik lokalizacji (location quotient) jest miarą koncentracji działalności na danym obszarze w odniesieniu 

do obszaru referencyjnego. Wyniki analiz dostarczą informacji niezbędnych do zrozumienia i selekcji rodzajów 

działalności dominujących w gospodarce województwa i przedstawią aktualną sytuację i trendy. 

Wskaźnik lokalizacji LQ zostanie obliczony według wzoru:  

 

   trt

ir

t

b

t

ib EEEELQ   

gdzie: 

E ib = zmienna w sektorze i, w obszarze badanym b, w danym okresie t, 

E b = zmienna we wszystkich sektorach w badanym obszarze b, w danym okresie t, 

E ir = zmienna w sektorze i, w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t, 

E r = zmienna we wszystkich sektorach w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t. 

 

Analizie poddane zostaną wszystkie dane wskazane w sekcji: „Dane statystyczne wykorzystywane w 

badaniu” powyżej. W zależności od dostępności danych, obszary referencyjne zostaną dobrane zgodnie z 

informacją wskazaną w sekcji: „Obszary referencyjne” powyżej. 

Uzyskany wynik będzie interpretowany w sposób następujący: 

 wartość LQ>3 będzie oznaczać bardzo silną koncentrację;  

 wartość LQ>2 będzie oznaczać silną koncentrację; 

 wartość LQ>1 będzie oznaczać, że w obszarze badanym koncentracja jest wyższa, niż średnio w 

obszarze referencyjnym; 

 wartość LQ<1 będzie oznaczać potencjalny niedobór pewnych rodzajów działalności; 

 wartość LQ=1 (ponieważ wskaźnik rzadko przyjmuje wartość 1 dopuszcza się standardowe 

odchylenie ± 0,15) oznacza, że rozkład analizowanej zmiennej w obszarze badanym przebiega 

bardzo podobnie względem rozkładu tej zmiennej w obszarze referencyjnym.  

 

Dynamika wskaźnika lokalizacji 

W celu przedstawienia trendu oraz prognozy przebiegu zmiennej zostanie obliczona również dynamika 

wskaźnika lokalizacji. Jej wyniki umożliwią oszacowanie potencjału rozwojowego danej branży. Im wyższa 
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będzie wartość dynamiki wskaźnika lokalizacji, tym większy wpływ sektora PKD na rozwój gospodarczy 

badanego obszaru. 

Dynamika zostanie obliczona według wzoru: 

t
LQ

t
LQ

t
LQ

LQ





1

       

gdzie: 

LQ t+1 ostatni rok analizowanego okresu (maksymalnie dziesięć lat), 

LQ t pierwszy rok analizowanego okresu (maksymalnie dziesięć lat). 

Analiza wartości wskaźnika lokalizacji oraz jego dynamiki w danym okresie pozwoli zakwalifikować 

poszczególne sekcje do jednej z czterech grup przedstawionych poniżej. 

 Grupa I obejmie sekcje z wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz dodatnią dynamikę rozwoju 

(ΔLQ>0).  

 Grupa II obejmie sekcje z niskim poziomem wskaźnika lokalizacji (LQ<1), ale dodatnią dynamiką 

rozwoju  (ΔLQ>0).  

 Grupa III obejmie sekcje z wysokim wskaźnikiem lokalizacji LQ (LQ>1) oraz ujemną dynamikę 

rozwoju (ΔLQ<0). 

Grupa IV obejmie sekcje z niskim wskaźnikiem lokalizacji LQ (LQ<1) oraz ujemną dynamikę rozwoju (ΔLQ<0). 

Tak przeprowadzona analiza pozwoli wskazać branże, które w największym stopniu wpływają na rozwój 

gospodarczy badanego obszaru, branże, które mogą w przyszłości stanowić o profilu gospodarczym 

badanego obszaru, branże, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia oraz branże o najmniejszym 

znaczeniu dla rozwoju gospodarczego analizowanego obszaru.  

 

Współczynnik Giniego 

Wykorzystując współczynnik Giniego wyrażona zostanie liczbowa nierównomierność rozkładu badanych 

elementów na danym obszarze. Analiza otrzymanych wyników wskaże sekcje PKD, które dominują nad 

pozostałymi pod względem rozwoju.  

Współczynnik Giniego zostanie obliczony według wzoru: 

yn

yni
yG
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1
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gdzie: 

iy
 -  wartość i-tej obserwacji 

y
 -  średnia wartość wszystkich obserwacji iy

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

17 





n

i

iy
n

y
1

1
 

Analizie poddane zostaną wszystkie dane wskazane w sekcji: „Dane statystyczne wykorzystywane w 

badaniu” powyżej. 

Uzyskany wynik będzie interpretowany w sposób następujący: 

 Wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność rozkładu (np. wszystkie podmioty 

gospodarcze, w danej sekcji PKD, wytwarzają wartość dodaną brutto na zbliżonym poziomie); 

 Wzrost wartości współczynnika oznacza wzrost nierówności rozkładu (np. w miarę wzrostu wartości 

współczynnika danego przedsiębiorstwa, wykazuje ono przewagę w wytworzonej wartości dodanej 

brutto nad pozostałymi, w danej sekcji PKD); 

 Wartość 1 występuje jedynie w sytuacji, gdy tylko jedna obserwacja wykazuje dodatnią wartość 

zmiennej przy nieskończonej liczbie obserwacji; (jedyny możliwy wariant wystąpienia takiej sytuacji w 

przypadku gdy np. całkowita wartość dodana brutto, w danej sekcji PKD, zostałaby wytworzona 

przez jedno przedsiębiorstwo). 

 Zestawienie dużych skupisk wg location quotient w zestawieniu z ich dynamiką pokaże branże 

dominujące. Zastosowanie wskaźnika Giniego zweryfikuje ich dominację w poszczególnych sekcjach 

lub obszarach. Im wyższy współczynnik lokalizacji w danej sekcji/danym obszarze i im wyższy 

wskaźnik Giniego, tym większa dominacja.  

 

Metodyka przeprowadzenia analizy przesunięć udziałów 

Analiza przesunięć udziałów (shift-share analysis) jest metodą badawczą pozwalającą analizować poziom 

rozwoju gospodarki danego obszaru na tle obszaru referencyjnego. Analiza przesunięć udziałów pozwala 

określić poziom rozwoju poszczególnych branż w gospodarce badanego obszaru i zmiany zachodzące w 

rozwoju poszczególnych branż.  

Metoda ta zakłada podejście dekompozycyjne, umożliwiające ocenę wpływu poszczególnych składowych na 

ostateczną ocenę pozycji danej branży w gospodarce badanego obszaru. Innymi słowy, metoda ta pozwala 

zdiagnozować źródła zmian w gospodarce badanego obszaru.  

Analizowanymi elementami składowymi są: 

1. Potencjał badanego obszaru (PO), który mierzy oczekiwany wzrost zmiennej analizowanej przy 

założeniu, że obszar rozwija się na tym samym lub podobnym poziomie względem obszaru 

referencyjnego (zmiany na badanym obszarze wynikające ze zmian w obszarze referencyjnym). 

2. Struktura przedsiębiorstw (SP) przedstawia wielkość zmian w obszarze badanym (w każdej sekcji) w 

odniesieniu do ogólnej tendencji rozwojowej tej sekcji w obszarze referencyjnym. Innymi słowy, 

element ten wskazuje wielkość zmian w danej sekcji dla obszaru badanego w porównaniu do 

tendencji rozwojowej w obszarze referencyjnym. 

3. Konkurencyjność obszaru  (KO) wskazuje różnice pomiędzy wskaźnikiem wzrostu na badanym 

obszarze w stosunku do obszaru referencyjnego.  

 

W badaniu zostanie zastosowany wzór analizy shift-share w następującej postaci: 
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PC - przesunięcie całkowite, 

E ib - zmienna w sektorze i, w badanym obszarze b, w danym okresie t, 

g r - wskaźnik zmiennej w całym przemyśle w obszarze referencyjnym 
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g ir - wskaźnik zmiennej w przedziale czasowym w sekcji i w obszarze referencyjnym r 
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g ib - wskaźnik zmiennej w przedziale czasowym w sekcji i w badanym obszarze b 
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gdzie: 

E r - zmienna w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t, 

E ir - zmienna w sektorze i, w obszarze referencyjnym r, w danym okresie t. 

r - obszar referencyjny,  

ir - sekcja i w obszarze referencyjnym,  

ib - sekcja i w obszarze badanym,  

t - pierwszy rok w analizowanym okresie,  

t+1 - ostatni rok w analizowanym okresie. 

 

Analizie poddane zostaną wszystkie dane wskazane w sekcji: „Dane statystyczne wykorzystywane w 

badaniu” powyżej. W zależności od dostępności danych obszary referencyjne zostaną dobrane zgodnie z 

informacją wskazaną w sekcji: „Obszary referencyjne” powyżej. 

Analiza shift-share liczby podmiotów gospodarczych pozwoli wskazać, które branże przyczyniają się do 

rozwoju gospodarczego powiatów i/lub subregionów na tle regionu wielkopolskiego. Analiza pozwoli również 

wskazać źródła rosnącej lub malejącej liczby podmiotów gospodarczych działających w poszczególnych 

branżach, w poszczególnych powiatach. Innymi słowy, wynikiem analizy będzie ocena wpływu tendencji 

ogólnokrajowych, struktury regionalnej gospodarki oraz konkurencyjności danej branży na odnotowany wzrost 

lub spadek liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w danej branży. 

Analiza shift-share liczby pracujących pozwoli wskazać, które branże generują rosnącą liczbę miejsc pracy w 

poszczególnych powiatach, co przekłada się na rozwój gospodarczy poszczególnych powiatów. Analiza 
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pozwoli również wskazać źródła rosnącej lub malejącej liczby pracujących w poszczególnych branżach, w 

poszczególnych powiatach. 

Analiza shift-share wartości dodanej brutto pozwoli wskazać, które branże przyczyniają się do rozwoju 

gospodarczego danego subregionu, generując największy przyrost wartości dóbr w danym okresie. Podobnie 

jak w przypadku innych zmiennych, analiza pozwoli wskazać źródła przyrostu lub spadku wartości dodanej 

brutto w poszczególnych branżach, w poszczególnych subregionach.  

Analiza shift-share pozostałych danych wsadowych pozwoli wskazać źródła rosnącego lub malejącego 

znaczenia poszczególnych analizowanych elementów, jak np. nakłady na B+R, czy nakłady na działalność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach i będzie stanowić kolejny element weryfikujący dominację poszczególnych 

branż w gospodarce regionu. 

 

Analizy uzupełniające 

Analiza obszarów i aktywności inicjatyw klastrowych 

Analizie zostaną poddane obszary i aktywności inicjatyw klastrowych na terenie województwa 

wielkopolskiego, z uwzględnieniem zmian historycznych. Jej celem, prócz informacji na temat geograficznego 

rozmieszczenia klastrów będzie m.in. uwzględnienie roli i interakcji pomiędzy takimi czynnikami jak: 

koncentracja przestrzenna powiązana z bliskością podmiotów, systemowy charakter (potencjalnie 

rozbudowana sieć formalnych i nieformalnych powiązań), tradycje danej działalności w danej lokalizacji,  

rynek wyspecjalizowanych pracowników oraz jednoczesne konkurowanie i współpraca. 

Analiza ta zostanie przeprowadzona na podstawie dostępnej literatury i wiedzy eksperckiej wykonawcy. W 

pracy tej zostaną wykorzystane następujące źródła: 

1. Mapa Klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

2. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012 i edycja 2010 / Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

3. Klastry w województwie wielkopolskim / Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

4. Strona: ClusterCollaboration.eu 

5. Strona: Wielkopolska Innowacyjna Sieć Kooperacji 

6. Analiza subregionu kaliskiego pod kątem lokalizacji i funkcjonowania centrum zaawansowanych 

technologii 

7. Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych w 

Wielkopolsce 

8. Wielkopolskie Inicjatywy klastrowe 2010 

9. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 

10. Rekomendacje dotyczące inicjatyw innowacyjnych Wielkopolski 

11. Strony www inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce 

12. German-Polish network-based R&D-Co-operation: enablers and barriers / European Cluster 

Observatory 

13. Automotive clustering in Europe / Case studies on cluster management and development / European 

Cluster Observatory 

14. Cluster Benchmarking in Poland - 2012 / European Cluster Observatory 

15. Cluster Mapping 2011 / European Cluster Observatory 

16. Star Clusters in Poland / European Cluster Observatory 

Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland/ NGP Excellence Project 

Wyniki tej analizy zostaną skonfrontowane z wynikami analizy danych statystycznych.  

 

Analiza przedsiębiorstw wiodących w regionie  
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Analizie zostanie poddane zagadnienie przedsiębiorstw wiodących w regionie.  

Analiza obejmie wskazanie przedsiębiorstw wiodących w regionie (największych, z kapitałem 

międzynarodowym, najbardziej innowacyjnych) i ich branż.  

Analizie poddane zostaną następujące ogólnopolskie rankingi i zestawienia: 

1. Lista 2000 największych polskich firm według "Rzeczpospolitej" (dane za 2011) 

2. Dobra Firma – najlepsze przedsiębiorstwa według "Rzeczpospolitej" (dane za 2011) 

3. Ranking firm innowacyjnych według "Rzeczpospolitej" (dane za 2011) 

4. Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce – Polska Akademia Nauk (dane za 2010) 

5. Perły Polskiej Gospodarki – Polska Akademia Nauk i "Polish Market" (dane za 2011) 

6. Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe (dane za 2012) 

7. Gazele Biznesu – Puls Biznesu (dane za 2012) 

8. Diamenty Forbesa – Forbes (dane za 2012) 

9. Kamerton innowacyjności – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan  

10. Wyniki analizy zostaną skonfrontowane z wynikami analizy danych statystycznych.  

 

Przygotowanie wniosków i raportu 

Wynikiem prac w ramach Kroków 1-3 będzie wstępny raport końcowy. Raport będzie uwzględniać wyniki 

opracowane na podstawie przyjętej koncepcji badawczej i zostanie opatrzony wnioskami i nawiązującymi do 

nich rekomendacjami. 

Wyniki analiz przedstawione zostaną również w postaci map, które będą stanowić graficzną prezentację 

wyników prac. Mapy zostaną przygotowane w programie graficznym. Uzupełnieniem map będzie legenda. 

Wyniki analiz klastrów i przedsiębiorstw wiodących zostaną odniesione do wyników badania 

statystycznego, a Wykonawca zawrze w opracowaniu wnioski i rekomendacje dotyczące branż dominujących 

w gospodarce regionu wynikające z przeprowadzonych analiz. 

 Raport końcowy będzie zawierał: 

 Spis treści, 

 Streszczenie w języku polskim i angielskim, 

 Prezentację wyników analiz zawierającą: 

o analizę i dyskusję wyników badania statystycznego wraz z graficzną prezentacją wyników 

(m.in. w postaci tabel, wykresów i map prezentujących w przejrzysty i atrakcyjny sposób 

wyniki analiz) 

o analizę i dyskusję wyników analiz uzupełniających (analiza inicjatyw klastrowych i analiza 

przedsiębiorstw wiodących w regionie) 

o wnioski i konkluzje końcowe, a także wynikające z nich rekomendacje, 

o aneks z tabelami wykorzystanymi do badania oraz mapami. 

Wstępna wersja raportu końcowego zostanie przedstawiona Zamawiającemu. Następnie Wykonawca 

opracuje raport ostateczny będący wynikiem uzgodnień z Zamawiającym. 

Raport zostanie opracowany w edytorze tekstu MS Word umożliwiającym Zamawiającemu swobodne 

odtwarzanie, kopiowanie i przetwarzanie bez ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego.  
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4. Badanie statystyczne 

4.1. Location quotient 

Analiza wskaźnika lokalizacji i dynamiki jego zmian pozwala ocenić koncentrację poszczególnych typów 

działalności gospodarczej na obszarze województwa wielkopolskiego. Dla pełnego obrazu koncentracji 

poszczególnych typów działalności analizę wskaźnika lokalizacji i jego dynamiki przeprowadzono, zgodnie z 

metodyką badania, dla wszystkich analizowanych zestawów danych statystycznych. Ta analiza pozwala 

określić koncentrację działalności dla następujących kryteriów: podmioty gospodarcze, zatrudnienie, wartość 

dodana brutto, nakłady inwestycyjne i środki trwałe, produkcja sprzedana przemysłu, innowacje i sektor B+R. 

4.1.1. Podmioty gospodarcze 

Badanie w tym zakresie objęło analizę liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 

REGON w sektorze prywatnym, wg sekcji PKD 2004 i PKD 2007, dane za lata  2003-2012, na poziomie 

powiatów i subregionów (obszar referencyjny – województwo wielkopolskie). 

Na wstępie przedstawiono wyniki dla całego województwa na tle Polski. Poniższa tabela przedstawia 

szczegółowe wyniki analizy liczby podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim na tle danych z 

całego kraju.  

 

Tabela 2 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski – 
podmioty gospodarcze 

SEKCJA 

WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA 
LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 13767 13831 101364 90758 1,44 1,55 0,08 

B 192 373 1944 4097 1,05 0,93 -0,11 

C 39225 37785 379731 360712 1,09 1,07 -0,02 

D i E 172 1855 2111 17252 0,86 1,10 0,27 

F 36743 49806 359569 470859 1,08 1,08 0,00 

G 109038 104508 1198978 1065412 0,96 1,00 0,04 

I 8241 9103 111200 123856 0,78 0,75 -0,05 

H i J 22469 32690 269035 360725 0,88 0,92 0,04 

K 10478 11718 127519 128527 0,87 0,93 0,07 

L, M i N 46874 57317 490884 619316 1,01 0,94 -0,07 

O 1643 1860 14138 16386 1,23 1,16 -0,06 

P 3791 8799 42242 91020 0,95 0,98 0,04 

Q 13966 19318 138488 195987 1,07 1,00 -0,06 

R, S i T 19530 29183 215068 306710 0,96 0,97 0,01 

U 0 8 7 211 0,00 0,39 0,00 

OGÓŁEM 326129 378154 3452278 3851828    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 
Powyższa analiza pokazuje, że, biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD najwyższy 
współczynnik lokalizacji, obserwowany jest dla sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), następnie 
sekcji O (administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), sekcji D i E (D- 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
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klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją), sekcji F (budownictwo), sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcji G - handel hurtowy i 
detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając samochody. 

Do grupy 1 (LQ>1 i ∆LQ>0) należy sekcja sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcje D i E 

(D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją) oraz sekcja G handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając samochody. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych na poziomie subregionów. 

Wyniki analizy dla poszczególnych powiatów zawarte zostały w Załączniku 3. 

 

Podregion kaliski 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie kaliskim. 

 

Tabela 3 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie podregionu kaliskiego i woj. 
Wielkopolskiego – podmioty gospodarcze 

SEKCJA 

PODREGION KALISKI WOJ. WIELKOPOLSKIE 
LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 3327 2874 13767 13831 1,45 1,32 -0,08 

B 39 66 192 373 1,21 1,13 -0,07 

C 7098 7003 39225 37785 1,08 1,18 0,09 

D i E 38 244 172 1855 1,32 0,84 -0,37 

F 5736 7937 36743 49806 0,93 1,01 0,09 

G 19176 17600 109038 104508 1,05 1,07 0,02 

I 1297 1318 8241 9103 0,94 0,92 -0,02 

H i J 3068 4149 22469 32690 0,82 0,81 -0,01 

K 1547 1652 10478 11718 0,88 0,90 0,02 

L, M i N 6566 7008 46874 57317 0,84 0,78 -0,07 

O 495 524 1643 1860 1,80 1,79 0,00 

P 656 1359 3791 8799 1,04 0,98 -0,05 

Q 2133 2830 13966 19318 0,91 0,93 0,02 

R, S i T 3348 4839 19530 29183 1,03 1,06 0,03 

U 0 2 0 8 0,00 1,59 0,00 

OGÓŁEM 54524 59405 326129 378154    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza współczynnika lokalizacji pokazuje, że w przypadku liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON najwyższy współczynnik lokalizacji w podregionie kaliskim 

zaobserwowano dla administracji publicznej, obrony narodowej i zabezpieczeń społecznych (sekcja O), 

następnie dla sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo),  sekcji C (przetwórstwo przemysłowe), 

sekcji B (górnictwo i wydobywanie), sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając samochody),  sekcjom R, S i T łącznie (R- działalność związana z kulturą, 
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rozrywką i rekreacją, S- pozostała działalność usługowa, T- gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby),  a także 

sekcji F (budownictwo). Dla każdej z tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż podmioty gospodarcze związane z taką 

działalnością były silniej skoncentrowane w tym podregionie niż średnia dla całego województwa.  

Może to potencjalnie świadczyć o niskim poziomie rozwoju gospodarczego podregionu kaliskiego. Jednakże 

zestawienie wartości współczynnika lokalizacji z jego dynamiką (przedstawione poniżej) wskazuje, że to 

przedsiębiorstwa z innych sekcji  w największym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy podregionu. 

Ogólnie w podregionie kaliskim wartości współczynnika lokalizacji w podregionie kaliskim wykazują dość 

niskie wartości, co wskazuję na niską koncentrację poszczególnych branż na tle województwa 

wielkopolskiego. 

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres przedstawia te dane. 

 

 
 

Analiza pozwala wskazać branże o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego podregionu.  

W grupie 1 (LQ>1 i ∆LQ>0) znalazła się sekcja F – budownictwo, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe (dla 

tych dwóch sekcji ∆LQ była najwyższa i wyniosła kolejno  ∆LQ =0,07 i ∆LQ= 0,06) ,  a także sekcja G – 

handel hurtowy i detaliczny, i sekcje R, S i T – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała 

działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, które charakteryzują się największą dynamiką 

współczynnika LQ, a ∆LQ> 0. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono sekcję Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna); przy czym ∆LQ= 0,1.  

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: O – 

administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne , B – górnictwo i 

wydobywanie i A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.  
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Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono:  

sekcje D i E (D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją), sekcja I- działalność związana z zakwaterowaniem  i usługami 

gastronomicznymi, sekcje H i J (H- transport  i gospodarka magazynowa, J- informacja i komunikacja), sekcje 

L, M i N (obejmujące kolejno: działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, 

naukową  i techniczną; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca) oraz sekcję P 

- edukacja. 

 

Podregion koniński 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie konińskim. 

 

Tabela 4 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie podregionu konińskiego i woj. 
Wielkopolskiego – podmioty gospodarcze 

SEKCJA 

PODREGION KONIŃSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE 
LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 1734 2496 13767 13831 0,84 1,22 0,45 

B 39 64 192 373 1,36 1,16 -0,14 

C 5005 5136 39225 37785 0,85 0,92 0,08 

D i E 9 294 172 1855 0,35 1,07 2,07 

F 5384 8484 36743 49806 0,98 1,15 0,18 

G 18527 16619 109038 104508 1,14 1,08 -0,05 

I 1371 1298 8241 9103 1,11 0,97 -0,13 

H i J 3164 4320 22469 32690 0,94 0,90 -0,05 

K 1927 1788 10478 11718 1,23 1,03 -0,16 

L, M i N 5740 6425 46874 57317 0,82 0,76 -0,07 

O 400 461 1643 1860 1,63 1,68 0,03 

P 473 1159 3791 8799 0,83 0,89 0,07 

Q 2130 2832 13966 19318 1,02 0,99 -0,03 

R, S i T 2850 4432 19530 29183 0,98 1,03 0,05 

U 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM 48753 55808 326129 378154    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza pokazuje, że w przypadku liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 

REGON najwyższy współczynnik lokalizacji w podregionie konińskim zaobserwowano dla sekcji O – 

administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, następnie dla sekcji A – 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, dla sekcji B – górnictwo i wydobycie, a także sekcji F – 

budownictwo, sekcji D i E (D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją), sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle), sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, sekcjom R, S i T 

(działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe 
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zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby).  Dla tych sekcji LQ był najwyższy i wyniósł LQ>1. To oznacza, iż podmioty gospodarcze związane z 

taką działalnością były silniej skoncentrowane w tym podregionie niż  średnia dla całego województwa. 

Wysoka wartość LQ dla sekcji O – administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne może potencjalnie świadczyć o niskim poziomie rozwoju gospodarczego podregionu konińskiego. 

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane.  

 

  
 

Na podstawie tego wykresu można wskazać branże charakteryzujące się największą wartością LQ i 

najwyższą dynamiką współczynnika LQ, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego 

podregionu. W grupie 1, znalazły się sekcja O – administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne, sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcje D i E – wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją i sekcje R, S i T – a zatem wszelka działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

pozostała działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. Nie dziwi wysoki wynik sekcji D dla 

podregionu konińskiego. Jest to związane z istotnym znaczeniem dla gospodarki tego podregionu działalności 

na jego terenie zakładów należących do grupy Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA i podmiotów 

współpracujących z grupą. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono sekcję P (edukacja).  

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: B – 

górnictwo i wydobywanie, G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych wraz z 

motocyklami i sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa.  

B 
C 

F 

G 

I 

H i J 

K 

L, M i N 

O 
P 

Q 

R, S i T 

U 

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

∆
LQ

 

LQ 

Grupa 1 

Grupa 4 

Grupa 2 

Grupa 3 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

26 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono:  

sekcję C (przetwórstwo przemysłowe), sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem  i usługami 

gastronomicznymi), sekcje  H i J (H- transport i gospodarka magazynowa, J- informacja i komunikacja), sekcje 

L, M i N (obejmujące kolejno: działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, 

naukową  i techniczną; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca).  

 

Podregion leszczyński 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie 

leszczyńskim.   

 

Tabela 5 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie podregionu leszczyńskiego i woj. 
Wielkopolskiego – podmioty gospodarcze 

SEKCJA 

PODREGION LESZCZYŃSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE 
LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 4531 4737 13767 13831 2,17 2,40 0,10 

B 37 59 192 373 1,27 1,11 -0,13 

C 6031 5649 39225 37785 1,02 1,05 0,03 

D i E 19 248 172 1855 0,73 0,94 0,28 

F 6135 8161 36743 49806 1,10 1,15 0,04 

G 15435 14434 109038 104508 0,94 0,97 0,03 

I 1302 1328 8241 9103 1,04 1,02 -0,02 

H i J 3001 3787 22469 32690 0,88 0,81 -0,08 

K 1381 1262 10478 11718 0,87 0,75 -0,13 

L, M i N 5712 6138 46874 57317 0,81 0,75 -0,07 

O 396 449 1643 1860 1,59 1,69 0,06 

P 506 1071 3791 8799 0,88 0,85 -0,03 

Q 2005 2402 13966 19318 0,95 0,87 -0,08 

R, S i T 2871 4285 19530 29183 0,97 1,03 0,06 

U 0 1 0 8 0,00 0,88 0,00 

OGÓŁEM 49362 54011 326129 378154    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza wskazuje, że w przypadku liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 

REGON najwyższy współczynnik lokalizacji w podregionie leszczyńskim zaobserwowano dla sekcji A – 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, dla sekcji O – administracja publiczna, obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, sekcji F (budownictwo),  sekcji B (górnictwo i wydobywanie), sekcji 

C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcji R, S i T (wszelka działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją, pozostała działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby). Dla tych sekcji LQ był 

najwyższy i wyniósł LQ>1. To oznacza, iż podmioty gospodarcze związane z taką działalnością były silniej 

skoncentrowane w tym podregionie niż  średnia dla całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 
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poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane.  

 

 

 

Na podstawie tego wykresu można wskazać branże charakteryzujące się największą wartością LQ i 

najwyższą dynamiką współczynnika LQ, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego 

podregionu. W grupie 1, znalazły się: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo sekcja F – 

budownictwo, sekcja O – administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne, sekcje R, S i T – a zatem wszelka działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała 

działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby oraz sekcja C - przetwórstwo przemysłowe. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje: D i E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją) oraz sekcję G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: B – 

górnictwo i wydobywanie, C – przetwórstwo przemysłowe i sekcja I – działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.  

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcje H i J (H- transport i gospodarka magazynowa, J- informacja i komunikacja), K (działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa), sekcje L, M i N (obejmujące kolejno: działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; 

działalność profesjonalną, naukową  i techniczną; działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca), sekcję P (edukacja) oraz sekcję Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna). 

 

Podregion pilski 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie pilskim. 
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Tabela 6 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie podregionu pilskiego i woj. 
Wielkopolskiego – podmioty gospodarcze 

SEKCJA 

PODREGION PILSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE 
LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 1789 1375 13767 13831 1,34 1,15 -0,14 

B 19 31 192 373 1,02 0,96 -0,06 

C 3613 3202 39225 37785 0,95 0,98 0,03 

D i E 29 179 172 1855 1,74 1,12 -0,36 

F 3257 4535 36743 49806 0,92 1,05 0,15 

G 10931 9043 109038 104508 1,04 1,00 -0,03 

I 1014 865 8241 9103 1,27 1,10 -0,13 

H i J 2148 2622 22469 32690 0,99 0,93 -0,06 

K 1021 1101 10478 11718 1,01 1,09 0,08 

L, M i N 3683 4103 46874 57317 0,81 0,83 0,02 

O 185 201 1643 1860 1,16 1,25 0,08 

P 361 858 3791 8799 0,98 1,13 0,15 

Q 1557 1895 13966 19318 1,15 1,14 -0,01 

R, S i T 1975 2629 19530 29183 1,04 1,04 0,00 

U 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM 31582 32639 326129 378154    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza współczynnika lokalizacji pokazuje, że w przypadku liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON najwyższy współczynnik lokalizacji w podregionie pilskim 

zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, dla sekcji O – administracja 

publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, sekcji D i E (wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją), sekcji F (budownictwo), sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi), sekcji K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa), sekcji P (edukacja) oraz sekcji R, S i 

T (wszelka działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność usługowa, a także 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby).  Dla tych sekcji LQ był najwyższy i wyniósł LQ>1. To oznacza, iż podmioty 

gospodarcze związane z taką działalnością były silniej skoncentrowane w tym podregionie niż średnia dla 

całego województwa. Wysoka wartość LQ dla sekcji O – administracja publiczna, obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne może potencjalnie świadczyć o niskim poziomie rozwoju 

gospodarczego podregionu pilskiego. 

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane.  
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Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i jednocześnie najwyższą wartością LQ, a przez to o największym znaczeniu dla  rozwoju gospodarczego 

podregionu. W grupie 1, znalazły się sekcje O – administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne, P – edukacja, sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa i sekcja F – 

budownictwo oraz sekcje R, S i T – a zatem wszelka działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, 

pozostała działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.  

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 
zaliczono następujące sekcje: C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcje L, M i N (obejmujące kolejno: 
działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową  i techniczną; 
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: A – 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo , D i E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją, sekcja  I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi i sekcja Q – 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 
sekcję B (górnictwo i wydobywanie) i  sekcje H i J (H- transport i gospodarka magazynowa, J- informacja i 
komunikacja).  

 

Podregion poznański 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie poznańskim.  
 

Tabela 7 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie podregionu poznańskiego 
i woj. Wielkopolskiego – podmioty gospodarcze 
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SEKCJA PODREGION POZNAŃSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

A 1830 1813 13767 13831 0,77 0,66 -0,14 

B 36 85 192 373 1,08 1,14 0,06 

C 8539 8866 39225 37785 1,26 1,18 -0,06 

D i E 26 334 172 1855 0,87 0,90 0,04 

F 7863 10985 36743 49806 1,24 1,11 -0,10 

G 18138 20424 109038 104508 0,96 0,98 0,02 

I 1330 1727 8241 9103 0,93 0,95 0,02 

H i J 4688 7186 22469 32690 1,20 1,10 -0,08 

K 1478 2144 10478 11718 0,81 0,92 0,13 

L, M i N 7219 11270 46874 57317 0,89 0,99 0,11 

O 154 216 1643 1860 0,54 0,58 0,08 

P 544 1658 3791 8799 0,83 0,95 0,14 

Q 1766 3312 13966 19318 0,73 0,86 0,18 

R, S i T 2896 5295 19530 29183 0,86 0,91 0,06 

U 0 1 0 8 0,00 0,63 0,00 

OGÓŁEM 56507 75316 326129 378154    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza współczynnika lokalizacji pokazuje, że w przypadku liczby podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w systemie REGON najwyższy współczynnik lokalizacji w podregionie poznańskim 

zaobserwowano dla sekcji B – górnictwo i wydobywanie, C – przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo 

oraz dla sekcji H i J- transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja. Dla tych sekcji LQ 

był najwyższy i wyniósł LQ>1. To oznacza, iż podmioty gospodarcze związane z taką działalnością były silniej 

skoncentrowane w tym podregionie niż  średnia dla całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane.  
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Z tej analizy wynika, że jedyną sekcją w podregionie poznańskim o wartości LQ>1 i ∆LQ>0, a więc 

wchodzącą w skład grupy 1, jest sekcja B - górnictwo i wydobywanie. Może być to związane z obecnością w 

podregionie central spółek gazowych i dystrybucyjnych, takich jak: EWE Polska, Wielkopolska Spółka 

Gazownictwa KRI S.A., DUON S.A., a także działalnością spółek zajmujących się przygotowaniem do 

wydobywania gazu łupkowego. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje: K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa), sekcje L, M i N (obejmujące 

kolejno: działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową  i 

techniczną; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), sekcję O (administracja 

publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), sekcję P (edukacja), sekcję Q 

(opieka zdrowotna i pomoc społeczna) oraz sekcje R, S i T, a zatem wszelka działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją, pozostała działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: C – 

przetwórstwo przemysłowe i sekcje H i J – transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja.  

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcję A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcję G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle) oraz sekcję I (działalność związana z zakwaterowaniem 

oraz usługami gastronomicznymi). 

Podregion m. Poznań 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie m. 

Poznań. 

 

Tabela 8 Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie podregionu m. Poznań i woj. 
Wielkopolskiego – podmioty gospodarcze 

SEKCJA 

PODREGION m. POZNAŃ WOJ. WIELKOPOLSKIE 
LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 556 536 13767 13831 0,15 0,15 -0,06 
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SEKCJA PODREGION m. POZNAŃ WOJ. WIELKOPOLSKIE LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

B 22 68 192 373 0,44 0,68 0,56 

C 8939 7929 39225 37785 0,87 0,79 -0,10 

D i E 51 556 172 1855 1,13 1,12 -0,01 

F 8368 9704 36743 49806 0,87 0,73 -0,16 

G 26831 26388 109038 104508 0,94 0,95 0,01 

I 1927 2567 8241 9103 0,89 1,06 0,18 

H i J 6400 10626 22469 32690 1,09 1,22 0,12 

K 3124 3771 10478 11718 1,14 1,21 0,06 

L, M i N 17954 22373 46874 57317 1,46 1,46 0,00 

O 13 9 1643 1860 0,03 0,02 -0,40 

P 1251 2694 3791 8799 1,26 1,15 -0,09 

Q 4375 6047 13966 19318 1,20 1,17 -0,02 

R, S i T 5590 7703 19530 29183 1,09 0,99 -0,10 

U 0 4 0 8 0,00 1,87 0,00 

OGÓŁEM 85401 100975 326129 378154    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza pokazuje, że w przypadku liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 

REGON najwyższy współczynnik lokalizacji w podregionie miasto Poznań zaobserwowano dla sekcji L, M i N 

– działalność związana z obsługa rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, H i J – transport i gospodarka 

magazynowa; informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, także P – edukacja i Q 

– opieka zdrowotna i pomoc społeczna, sekcji I (działalność związana z zakwaterowaniem oraz usługami 

gastronomicznymi) oraz sekcji D i E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją). Dla tych sekcji LQ był najwyższy i wyniósł LQ>1. To oznacza, iż 

podmioty gospodarcze związane z taką działalnością były silniej skoncentrowane w tym podregionie niż 

średnia dla całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane.  
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Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się najwyższą wartością i dynamiką 

współczynnika LQ, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego tego podregionu. W 

grupie 1, znalazły się sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, H i J 

– transport i gospodarka magazynowa wraz z informacją i komunikacją, K – działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, L, M i N – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 
zaliczono następujące sekcje:  B (górnictwo i wydobywanie) oraz G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: sekcja 

P – edukacja, sekcje D i E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, a także 

i sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: A 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), sekcję C (przetwórstwo przemysłowe), sekcję F (budownictwo),  
sekcję O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) oraz sekcje 
R, S i T (wszelka działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała działalność usługowa, a 
także gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby).  

 

Szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych na poziomie subregionów przedstawia poniższa 

mapa. 
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Mapa 3 Współczynnik lokalizacji – podmioty gospodarcze  
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4.1.2. Zatrudnienie 

Badanie w tym zakresie objęło analizę liczby pracujących wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, 

na poziomie powiatów i subregionów (obszar referencyjny – województwo wielkopolskie) oraz  przeciętnego 

zatrudnienie wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, na poziomie województwa (obszar referencyjny – 

Polska). 

 

Przeciętne zatrudnienie w województwie wielkopolskim 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy przeciętnego zatrudnienia wg sekcji PKD w 

województwie wielkopolskim.  

 

Tabela 9 Przeciętne zatrudnienie w woj. wielkopolskim na tle Polski 

SEKCJA 

WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA 
LQ 2005 LQ 2011 ∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

A 24420 24702 153012 143961 2,13 2,11 -0,01 

B 8627 0 187967 0 0,61 0,00 0,00 

C 276364 292190 2162899 2251221 1,70 1,60 -0,06 

D 12968 0 152777 0 1,13 0,00 0,00 

E 9109 0 115528 0 1,05 0,00 0,00 

F 49689 68774 518082 705235 1,28 1,20 -0,06 

G 151323 201812 1379829 1580341 1,46 1,57 0,08 

H 35451 44533 507465 589320 0,93 0,93 0,00 

I 10980 11882 147472 173722 0,99 0,84 -0,15 

J 11498 11366 155501 198172 0,99 0,71 -0,28 

K 17131 15659 244010 280529 0,94 0,69 -0,26 

L 10333 11084 133572 146714 1,03 0,93 -0,10 

M 20964 26838 270499 339346 1,03 0,97 -0,06 

N 19211 24496 262885 359245 0,97 0,84 -0,14 

O 43278 48078 551763 630290 1,04 0,94 -0,10 

P 91940 96812 1018270 1039751 1,20 1,15 -0,05 

Q 45933 51474 621729 667957 0,98 0,95 -0,04 

R 8626 9104 113627 131658 1,01 0,85 -0,16 

S 8269 8439 89825 101444 1,23 1,02 -0,16 

OGÓŁEM 856114 978477 11405883 12053098    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza pokazuje, że, biorąc pod uwagę przeciętne zatrudnienie wg sekcji PKD najwyższy 

współczynnik lokalizacji, obserwowany jest dla rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A). Ten 

sektor działalności gospodarczej (LQ>2) prezentuje silną koncentrację w województwie wielkopolskim, co 

związane jest ze strukturą zatrudnienia w Wielkopolsce. Co do zasady, taka wartość współczynnika lokalizacji 

wskazuje, że jest to jeden sektorów eksportowych. Podobnie wysoki  wskaźnik LQ (gdzie LQ>1) 

obserwowany jest dla sekcji C (przetwórstwo przemysłowe), sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
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pojazdów samochodowych, włączając motocykle), sekcji F (budownictwo), sekcji P (edukacja) oraz sekcji S 

(pozostała działalność usługowa). Najniższe wartości współczynnika lokalizacji zaobserwowano dla 

działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K) i sekcji: informacja i komunikacja (sekcja J).  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres prezentuje wyniki tak przeprowadzonej analizy. 

 

 

 

Z tej analizy wynika, że jedyną sekcją w województwie o wartości LQ>1 i ∆LQ>0 jest sekcja G - handel 

hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju nie 
zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: sekcja 

A – rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo,  P – edukacja, sekcja F – budownictwo, sekcja C – 

przetwórstwo przemysłowe i sekcja S – pozostała działalność usługowa. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: sekcje 
I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), J (informacja i komunikacja), K 
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa), L (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości), M 
(działalność profesjonalną, naukową  i techniczną), N (działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca), O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), sekcję Q 
(opieka zdrowotna i pomoc społeczna) i sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). 

 

Liczba pracujących w powiatach i subregionach 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w grupach sekcji PKD na 

poziomie podregionów. Wyniki analizy dla poszczególnych powiatów zawarte zostały w Załączniku 4. 
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Podregion kaliski 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie kaliskim.  

 

Tabela 10 Szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie kaliskim 

GRUPA SEKCJI 

PODREGION 

KALISKI 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 
59175 59116 208002 210598 1,49 1,49 0,00 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i Budownictwo (Sekcja 

F) 
63348 69826 334574 346715 0,99 1,07 0,08 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

21798 26642 162536 199426 0,70 0,71 0,01 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 
3569 2918 32293 32562 0,58 0,48 -0,18 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 37129 38279 230513 255457 0,84 0,80 -0,06 

OGÓŁEM 185019 196781 967918 1044758    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza pokazuje, że w przypadku liczby osób pracujących w poszczególnych grupach sekcji w 

podregionie kaliskim najwyższy współczynnik lokalizacji w tym podregionie zaobserwowano dla sekcji A – 

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, a także łącznie dla sekcji B, C, D, E i F – górnictwo i 

wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych a także dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją i budownictwo. Dla tych sekcji LQ>1. To 

oznacza, iż liczba osób pracujących w podmiotach związanych z taką działalnością była silniej 

skoncentrowana w tym podregionie niż średnia dla całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane. 
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Analiza ta pozwala wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika LQ i najwyższą 

jego wartością, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego podregionu. W grupie 1 

(LQ>1, ∆LQ> 0) znalazły się sekcje B, C, D, E i F – górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, a także dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją i budownictwo.  

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje: G, H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, działalność związana z zakwaterowaniem  i usługami gastronomicznymi, transport i 

gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia, nie zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 
łącznie sekcje K i L (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości ) oraz sekcje M, 

N, O, P, Q, R, S, T (pozostałe usługi). 
 

Podregion koniński 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie konińskim. 
 

 

Tabela 11 Szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie konińskim 
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GRUPA SEKCJI 

PODREGION 

KONIŃSKI 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 
54446 53492 208002 210598 1,55 1,52 -0,02 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i Budownictwo (Sekcja 

F) 
51585 55708 334574 346715 0,91 0,96 0,06 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

19272 24972 162536 199426 0,70 0,75 0,07 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 
4043 3390 32293 32562 0,74 0,62 -0,16 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 34468 36696 230513 255457 0,88 0,86 -0,03 

OGÓŁEM 163814 174258 967918 1044758    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza pokazuje, że, w przypadku liczby osób pracujących w poszczególnych grupach sekcji w 

podregionie konińskim, najwyższy współczynnik lokalizacji w tym podregionie zaobserwowano dla sekcji A – 

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo. Dla tej sekcji LQ>1. To oznacza, iż liczba osób pracujących w 

podmiotach związanych z taką działalnością była silniej skoncentrowana w tym podregionie niż średnia dla 

całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Załączony wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane. 
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Analiza dowodzi, że w podregionie  konińskim brak jest grup sekcji, które należą do Grupy 1 (LQ>1, ∆LQ> 0), 

a więc dominujących obecnie w gospodarce podregionu. Najbliżej tego wyniku są sekcja A – rolnictwo, 

leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo i łącznie analizowane sekcje B, C, D, E i F – górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a także dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją i budownictwo. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje: G,H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, działalność związana z zakwaterowaniem  i usługami gastronomicznymi, transport i 

gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja) oraz razem sekcje B, C, D, E i F (górnictwo i 

wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a także dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją i budownictwo). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia nie zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 
łącznie sekcje K i L (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości) oraz łącznie M, N, 
O, P, Q, R, S, T (pozostałe usługi). 

 

Podregion leszczyński  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących w podregionie leszczyńskim. 

 
Tabela 12 Szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie leszczyńskim 

GRUPA SEKCJI 

PODREGION 

LESZCZYŃSKI 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 
43632 45579 208002 210598 1,34 1,39 0,04 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i Budownictwo (Sekcja 

F) 
57003 58510 334574 346715 1,09 1,08 0,00 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

16844 22904 162536 199426 0,66 0,74 0,11 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 
5999 4536 32293 32562 1,18 0,89 -0,25 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 28293 31461 230513 255457 0,78 0,79 0,01 

OGÓŁEM 151771 162990 967918 1044758    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza pokazuje, że w przypadku liczby osób pracujących w poszczególnych grupach sekcji w 

podregionie leszczyńskim najwyższy współczynnik lokalizacji w tym podregionie zaobserwowano dla sekcji A 

– rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, a także wspólnie dla sekcji B, C, D, E i F – górnictwo i 

wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych a także dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją i budownictwo . Dla tych sekcji LQ>1. To 

oznacza, iż liczba osób zarejestrowanych w podmiotach związanych z taką działalnością była silniej 

skoncentrowana w tym podregionie niż średnia dla całego województwa.  
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Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Załączony wykres w sposób syntetyczny przedstawia te dane. 

 

 

 

Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i najwyższą jego wartością, a przez to charakteryzujące się  największym znaczeniem dla  rozwoju 

gospodarczego podregionu. W tak rozumianej Grupie 1 znalazła się sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje: łącznie G, H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle, działalność związana z zakwaterowaniem  i usługami 

gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja) oraz sekcje M, N, O, P, Q, 

R, S i T (pozostałe usługi). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia nie zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 
łącznie sekcje K i L (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).  

 

Podregion pilski 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych w podregionie pilskim. 

 

Tabela 13 Szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie pilskim 

GRUPA SEKCJI 

PODREGION 

PILSKI 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE LQ 

2005 

LQ 

2011 
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GRUPA SEKCJI 
PODREGION 

PILSKI 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 

LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 
23633 25269 208002 210598 1,12 1,22 0,09 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i Budownictwo (Sekcja 

F) 
36613 35449 334574 346715 1,08 1,04 -0,03 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

12373 15582 162536 199426 0,75 0,80 0,06 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 
2673 2296 32293 32562 0,82 0,72 -0,12 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 22863 23948 230513 255457 0,98 0,96 -0,02 

OGÓŁEM 98155 102544 967918 1044758    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza współczynnika lokalizacji pokazuje, że w podregionie pilskim najwyższy współczynnik lokalizacji 

zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, a także wspólnie dla sekcji B, C, 

D, E i F - górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych a także dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją i budownictwo. Dla tych sekcji 

LQ>1. To oznacza, iż liczba osób zarejestrowanych w podmiotach związanych z taką działalnością była silniej 

skoncentrowana w tym podregionie niż średnia dla całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres przedstawia wyniki tej analizy. 

 

 

W tak rozumianej Grupie 1 znalazła się tylko sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 
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Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje: łącznie G, H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle, działalność związana z zakwaterowaniem  i usługami 

gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się wspólnie sekcje B, C, D, E 

i F – przemysł i budownictwo. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 
łącznie sekcje K i L oraz M, N, O, P, Q, R, S i T (pozostałe usługi). 

 

Podregion poznański 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących w podregionie poznańskim. 

 

Tabela 14 Szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie poznańskim 

GRUPA SEKCJI 

PODREGION 

POZNAŃSKI 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 
25185 25395 208002 210598 0,81 0,73 -0,10 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i Budownictwo (Sekcja 

F) 
64980 74675 334574 346715 1,30 1,30 0,00 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

27353 42495 162536 199426 1,13 1,29 0,14 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 
3069 2953 32293 32562 0,64 0,55 -0,14 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 24041 27689 230513 255457 0,70 0,65 -0,06 

OGÓŁEM 144628 173207 967918 1044758    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Powyższa analiza wskazuje, że w przypadku liczby osób pracujących w poszczególnych sekcjach w 

podregionie poznańskim najwyższy współczynnik lokalizacji w tym podregionie zaobserwowano dla sekcji G, 

H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, informacja i komunikacja, a także działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi , a także wspólnie dla sekcji B, C, D, E i F-górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo 

przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych a także dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją i budownictwo . Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż liczba osób pracujących w 

podmiotach związanych z taką działalnością była silniej skoncentrowana w tym podregionie niż średnia dla 

całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres w sposób przedstawia wyniki tej analizy. 
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Analiza pozwala wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika LQ i najwyższą 

jego wartością, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego podregionu.  

W grupie 1, znalazły się sekcje G, H, I i J- handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także sekcje B, C, D, E i F (górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych a także dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją i budownictwo). 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju nie 

wskazano żadnej sekcji.  

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia nie zaliczono żadnej sekcji.  

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono 
następujące sekcje: A  (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), łącznie sekcje K i L (działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości) oraz sekcje M, N, O, P, Q, R, S i T (pozostałe usługi). 

 

Podregion m. Poznań 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących w podregionie m. Poznań. 

 

Tabela 15 Szczegółowe wyniki analizy liczby zatrudnionych w podregionie m. Poznań 
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GRUPA SEKCJI 

PODREGION M. 

POZNAŃ 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 
1931 1747 208002 210598 0,04 0,04 0,00 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i Budownictwo (Sekcja 

F) 
61045 52547 334574 346715 0,79 0,67 -0,14 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

64896 66831 162536 199426 1,72 1,49 -0,13 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 
12940 16469 32293 32562 1,73 2,25 0,30 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 83719 97366 230513 255457 1,57 1,69 0,08 

OGÓŁEM 224531 234960 967918 1044758    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza wskazuje, że w przypadku liczby osób pracujących w poszczególnych grupach sekcji w podregionie 

miasto Poznań najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano dla sekcji K i L – działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa a także działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, a także wspólnie dla sekcji M, 

N, O, P, Q, R, S, T (pozostałe usługi), jak również dla sekcji G, H, I i J- handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.  Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż 

liczba osób zarejestrowanych w podmiotach związanych z taką działalnością była silniej skoncentrowana w 

tym podregionie niż średnia dla całego województwa.  

Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju). 

Poniższy wykres przedstawia wyniki tej analizy. 
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Analiza pozwala wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika LQ i najwyższą 

jego wartością, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego podregionu. W grupie 1, 

znalazły się wspólnie sekcje K i L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także sekcje M, N, O, P, Q, R, 

S, T – pozostałe usługi. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju nie 

zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: G, H, 

I i J – handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i 

gastronomia, informacja i komunikacja. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono 

łącznie sekcje B, C, D, E i F (górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych a także dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją i budownictwo). 

 

Szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących na poziomie subregionów przedstawia poniższa mapa. 
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Mapa 4 Współczynnik lokalizacji – pracujący  
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4.1.3. Wartość dodana brutto  

Badanie objęło analizę wartości dodanej brutto, wg sekcji PKD 2007, dane za lata  2001-2010, na poziomie 

województwa oraz analizę wartości dodanej brutto, wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata  2001-2010, na 

poziomie podregionów. 

Wartość dodana brutto na poziomie województwa 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy wartości dodanej brutto wg sekcji PKD na poziomie 
województwa.  

Tabela 16 Wartość dodana brutto na poziomie województwa 

SEKCJA 

WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA 
LQ 2001 LQ 2010 ∆LQ 

2001 2010 2001 2010 

A 5669 6390 35291 46050 1,72 1,49 -0,13 

B 664 870 14922 24355 0,48 0,38 -0,20 

C 13357 26388 118773 231307 1,20 1,23 0,02 

D 868 3129 15180 39037 0,61 0,86 0,41 

E 593 1166 7217 13928 0,88 0,90 0,02 

F 4494 9956 49358 99717 0,98 1,07 0,10 

G 13968 24588 141716 243196 1,06 1,09 0,03 

H 3032 6235 34737 67319 0,94 0,99 0,06 

I 661 1278 8257 14916 0,86 0,92 0,07 

J 1467 2953 22228 43126 0,71 0,74 0,04 

K 2808 3300 31804 55573 0,95 0,64 -0,33 

L 3404 5337 46515 70227 0,78 0,82 0,04 

M 3145 5051 35424 64600 0,95 0,84 -0,12 

N 835 1876 10561 21069 0,85 0,96 0,13 

O 3214 5377 40518 66912 0,85 0,86 0,02 

P 2922 5566 33338 60918 0,94 0,98 0,05 

Q 2097 3884 26145 47641 0,86 0,88 0,02 

R 365 716 4896 8885 0,80 0,87 0,08 

S 941 1518 13988 22390 0,72 0,73 0,01 

T 384 580 4387 6486 0,94 0,96 0,02 

OGÓŁEM 64888 116158 695255 1247652    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto wg sekcji w województwie 

wielkopolskim najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo,  sekcji C - przetwórstwo przemysłowe, sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle, sekcji F – budownictwo. Dla tych sekcji LQ>1.  

 

Wartość dodana brutto na poziomie podregionów 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy wartości dodanej brutto wg grup sekcji PKD na 

poziomie podregionów. 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

49 

Tabela 17 Wartość dodana brutto na poziomie podregionów 

Jednostka 

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo, rybactwo (Sekcja 

A) 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E)  Budownictwo (Sekcja F) 

Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i 

gastronomia, informacja i 

komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości (Sekcje 

K,L) 

Pozostałe usługi (Sekcje 

M,N,O,P,Q,R,S,T) 

2001 2010 
LQ 

2001 

LQ 

2010 
∆LQ 2001 2010 

LQ 

2001 

LQ 

2010 
∆LQ 2001 2010 

LQ 

2001 

LQ 

2010 
∆LQ 2001 2010 

LQ 

2001 

LQ 

2010 
∆LQ 2001 2010 

LQ 

2001 

LQ 

2010 
∆LQ 2001 2010 

LQ 

2001 

LQ 

2010 
∆LQ 

WOJ.WIELKOP

OLSKIE 
5669 6390    15482 31554    4494 9956    19129 35053    6212 8636    13903 24568    

Podregion 

kaliski 
1176 1333 1,39 1,40 0,01 2179 5423 0,94 1,15 0,22 618 1335 0,92 0,90 -0,02 2584 4399 0,91 0,84 -0,07 882 1124 0,95 0,87 -0,08 2230 3689 1,08 1,01 -0,06 

Podregion 

koniński 
1388 1567 1,65 1,75 0,06 2256 4600 0,98 1,04 0,06 619 1309 0,93 0,94 0,01 2438 4199 0,86 0,85 -0,01 890 1139 0,97 0,94 -0,03 2016 3493 0,98 1,01 0,03 

Podregion 

leszczyński 
1142 1275 1,64 1,53 -0,07 1840 4407 0,97 1,07 0,11 588 1425 1,06 1,10 0,03 2109 4166 0,90 0,91 0,02 620 855 0,81 0,76 -0,06 1679 3008 0,98 0,94 -0,04 

Podregion 

pilski 
1002 1135 1,81 2,03 0,12 1396 2927 0,92 1,06 0,15 413 804 0,94 0,92 -0,02 1514 2324 0,81 0,76 -0,07 605 711 0,10 0,94 -0,06 1403 2256 1,03 1,05 0,02 

Podregion 

poznański 
936 1052 1,01 0,87 -0,13 3187 6633 1,26 1,12 -0,11 918 2538 1,25 1,35 0,08 3430 7373 1,10 1,12 0,02 630 1191 0,62 0,73 0,18 1513 3092 0,67 0,67 0,00 

Podregion m. 

Poznań 
24 27 0,013 0,014 0,045 4623 7563 0,94 0,79 -0,16 1339 2545 0,93 0,84 -0,10 7055 

1259

2 
1,16 1,18 0,02 2585 3617 1,31 1,38 0,05 5062 9030 1,14 1,21 0,06 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 
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Podregion kaliski 

Powyższa analiza pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto wg grup sekcji w podregionie kaliskim 

najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a 

także wspólnie dla sekcji B, C, D i E, które obejmują taką działalność jak: górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją. Sekcje, dla których odnotowano LQ>1 to  także sekcje obejmujące tzw. 

pozostałe usługi: M, N, O, P, Q, R, S i T.  Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż wartość dodana brutto 

wypracowana przez przedsiębiorstwa działające w tych branżach w podregionie jest wyższa niż średnia 

wartość dodana brutto tych grup sekcji w województwie. 

Poszczególne grupy sekcji zostały przyporządkowane do odpowiednich grup w zależności od wysokości LQ i 

dynamiki jego wzrostu, co zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. 

 

 

 

Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i jego wartością w odniesieniu do wartości dodanej brutto, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego podregionu. W Grupie 1, znalazły się wspólnie sekcje B, C, D, E i mają one największe 

znaczenie dla gospodarki podregionu. Do tej grupy należy także sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo, która charakteryzowała się wprawdzie niewielką, ale jednak dodatnią dynamiką rozwoju (∆LQ= 

0,01) i wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ= 1,40). 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju nie 
zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: 

M,N,O,P,Q,R,S i T – do których zaliczono wszelkie pozostałe usługi, obejmujące między innymi działalność 

związaną z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w 

zakresie administrowania, administrację publiczną, obronę narodową i edukację. 
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Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcję F(budownictwo), sekcje K i L (K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L- działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości) oraz sekcje G, H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle, , transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja). 

 

Podregion koniński 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto 

wg poszczególnych grup sekcji w podregionie konińskim najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano 

dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a także wspólnie dla sekcji B, C, D i E, które 

obejmują taką działalność jak: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych , dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją. Sekcje, dla których odnotowano LQ>1 to  także sekcje obejmujące tzw. pozostałe usługi: M, N, 

O, P, Q, R, S i T, obejmujące między innymi działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, działalność 

profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w zakresie administrowania, administrację publiczną, obronę 

narodową i edukację. Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż wartość dodana brutto wypracowana przez 

przedsiębiorstwa działające w tych branżach w podregionie konińskim jest wyższa niż średnia wartość 

dodana brutto tych grup sekcji w województwie. 

Poszczególne grupy sekcji zostały przyporządkowane do odpowiednich grup w zależności od wysokości LQ i 

dynamiki jego wzrostu, co zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. 

 

 

 

W grupie 1, a zatem w grupie, która obejmuje sekcje o najwyższym wskaźniku LQ a także dodatniej dynamice 

LQ znalazły się:  sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, która charakteryzuje się nie tylko 

najwyższym wskaźnikiem lokalizacji (LQ= 1,75), ale także najwyższą jego dynamiką (∆LQ= 0,06). Podobną 

wartość dynamiki LQ zaobserwowano łącznie dla sekcji B, C, D i E, które obejmują taką działalność jak: 

górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
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gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. W Grupie 1 znalazły się także pozostałe 

usługi, odnoszące się do sekcji M, N, O, P, Q, R, S i T.  

W efekcie należy stwierdzić, że obecnie dominujące sekcje PKD, których wartość dodana brutto w 

podregionie konińskim jest wyższa od średniej w województwie i które mają istotne znaczenie w gospodarce 

podregionu to: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a także sekcje B, C, D i E i pozostałe 

usługi zawarte w sekcjach M, N, O, P, Q, R, S i T (obejmujące między innymi działalność związaną z obsługą 

rynku nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w zakresie 

administrowania, administrację publiczną, obronę narodową i edukację). 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 
zaliczono następującą sekcję: F (budownictwo), charakteryzuje się jednakże ona bardzo niską dynamiką 
rozwoju (∆LQ=0,01) 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia, nie zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcje K i L (K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L- działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości) oraz G, H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle,  transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). 

 

Podregion leszczyński 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto 

wg poszczególnych grup sekcji w podregionie leszczyńskim najwyższy współczynnik lokalizacji 

zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a także wspólnie dla sekcji B, C, D i 

E (górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), jak również dla sekcji F – budownictwo. Dla 

tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż wartość dodana brutto wypracowana przez przedsiębiorstwa działające w 

tych branżach w podregionie leszczyńskim jest wyższa niż średnia wartość dodana brutto tych grup sekcji w 

województwie. 

Poszczególne grupy sekcji zostały przyporządkowane do odpowiednich grup w zależności od wysokości LQ i 

dynamiki jego wzrostu, co zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. 
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Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i jego wartością w odniesieniu do wartości dodanej brutto, a przez to o istotnym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego podregionu. W grupie 1, znalazły się sekcje: wspólnie B, C, D i E (górnictwo i wydobywanie, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją), a także sekcja F – budownictwo. 

W efekcie należy stwierdzić, że obecnie dominujące sekcje PKD, których wartość dodana brutto w 

podregionie leszczyńskim jest wyższa od średniej w województwie i które odgrywają dominującą rolę w 

gospodarce podregionu to: wspólnie sekcje B, C, D i E a także sekcja F. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 
zaliczono następujące sekcje: łącznie G, H, I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle, , transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, 
informacja i komunikacja). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się sekcję A – rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 
razem sekcje K i L (K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L- działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości) oraz sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T (pozostałe usługi obejmujące między innymi działalność 
związaną z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w 
zakresie administrowania, administrację publiczną, obronę narodową i edukację). 

 

Podregion pilski 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto 

wg poszczególnych grupach sekcji w podregionie pilskim najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano 

dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a także wspólnie dla sekcji B, C, D i E, jak również 

dla sekcji M, N, O, P, Q, R, S i T, obejmujące między innymi działalność związaną z obsługą rynku 

nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w zakresie administrowania, 

administrację publiczną, obronę narodową i edukację. Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż wartość dodana 
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brutto wypracowana przez przedsiębiorstwa działające w tych branżach w podregionie pilskim jest wyższa niż 

średnia wartość dodana brutto tych grup sekcji w województwie. 

Poszczególne grupy sekcji zostały przyporządkowane do odpowiednich grup w zależności od wysokości LQ i 

dynamiki jego wzrostu, co zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. 

 

 

 

Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i jego wartością w odniesieniu do wartości dodanej brutto, a przez to  o istotnym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego podregionu. W grupie 1, znalazły się sekcje: A – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo,  

wspólnie sekcje B, C, D i E (górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją), a także M, N, O, P, Q, R, S i T (pozostałe usługi obejmujące między innymi działalność 

związaną z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w 

zakresie administrowania, administrację publiczną, obronę narodową i edukację), które należy uznać za 

dominujące sekcje PKD w gospodarce podregionu. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju nie 

zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia nie zaliczono żadnej sekcji. 

Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcję F (budownictwo), sekcje G,H,I i J (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, , transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja) oraz sekcje K i L (K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L- działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości). 
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Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto 

wg poszczególnych sekcji w podregionie poznańskim najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano 

wspólnie dla sekcji B, C, D i E (górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją), sekcji F – budownictwo oraz dla sekcji G, H, I i J obejmujące między innymi działalność taką 

jak: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa jak również 

komunikacja i informacja.  

Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż wartość dodana brutto wypracowana przez przedsiębiorstwa działające 

w tych branżach w podregionie poznańskim jest wyższa niż średnia wartość dodana brutto tych grup sekcji w 

województwie. 

Poszczególne grupy sekcji zostały przyporządkowane do odpowiednich grup w zależności od wysokości LQ i 

dynamiki jego wzrostu, co zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. 

 

 

 

Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i jego wartością w odniesieniu do wartości dodanej brutto, a przez to  o największym znaczeniu 

gospodarczym  dla podregionu. W grupie 1, znalazły się sekcje: wspólnie G, H, I i J, a także sekcja F – 

budownictwo. 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcje:  K i L (K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L- działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości)  oraz sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T (pozostałe usługi obejmujące między innymi 

działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, 

działalność w zakresie administrowania, administrację publiczną, obronę narodową i edukację). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: B, C, 

D, E – obejmujące sekcje związane z działalnością przemysłową. 
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Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcję A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

Podregion m. Poznań 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku wartości dodanej brutto 

wg poszczególnych grup sekcji w podregionie miasto Poznań najwyższy współczynnik lokalizacji 

zaobserwowano wspólnie dla sekcji K i L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości, sekcji G, H, I i J obejmujące między innymi działalność taką jak: 

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa jak również komunikacja i informacja, a 

także pozostałych sekcji M, N, O, P, Q, R, S i T, obejmujące między innymi działalność związaną z obsługą 

rynku nieruchomości, działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w zakresie 

administrowania, administrację publiczną, obronę narodową i edukację. Dla tych sekcji LQ>1. To oznacza, iż 

wartość dodana brutto wypracowana przez przedsiębiorstwa działające w tych branżach jest wyższa niż 

średnia wartość dodana brutto tych grup sekcji w województwie. 

Poszczególne grupy sekcji zostały przyporządkowane do odpowiednich grup w zależności od wysokości LQ i 

dynamiki jego wzrostu, co zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. 

 

Na podstawie tej analizy można wskazać branże charakteryzujące się największą dynamiką współczynnika 

LQ i jego wartością w odniesieniu do wartości dodanej brutto, a przez to o największym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego podregionu. W grupie 1 znalazły się sekcje: K i L (K- działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, L- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości), wspólnie G, H, I i J (handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, , transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), a także sekcje M, N, O, P, Q, R, S i 

T(pozostałe usługi obejmujące między innymi działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, 

działalność profesjonalną, techniczną i naukową, działalność w zakresie administrowania, administrację 

publiczną, obronę narodową i edukację). 

Do grupy 2 charakteryzującej się niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju 

zaliczono następujące sekcję A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

Do grupy 3 charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) oraz ujemną dynamiką rozwoju 

(∆LQ<0), czyli grupy branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia nie zaliczono żadnej sekcji. 
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Do grupy 4 charakteryzującej się niskim wskaźnikiem  lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju zaliczono: 

sekcję F (budownictwo), oraz razem sekcje B,C,D i E, które obejmują taką działalność jak: górnictwo i 

wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. 

 

Szczegółowe wyniki analizy wartości dodanej brutto na poziomie subregionów przedstawia poniższa mapa. 
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Mapa 5 Współczynnik lokalizacji – wartość dodana brutto  
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4.1.4. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe  

Badanie objęło analizę nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w przedsiębiorstwach wg sektorów 

ekonomicznych (PKD 2007), dane na lata 2008-2011, na poziomie województwa.  

 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na poziomie województwa 

Poniższa tabela zawiera wyniki analizy nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach wg sektorów 

ekonomicznych, na poziomie województwa. 

 

Tabela 18 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na poziomie województwa 

Grupa sekcji 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA 

LQ 2008 LQ 2011 ∆LQ 

2008 2011 2008 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 

rybactwo (Sekcja A) 
232,8 250,4 1315,9 1794,3 1,90 1,59 -0,16 

Przemysł i budownictwo (Sekcje 

B,C,D,E, F) 
7030,0 7255,1 74109,9 73058,8 1,02 1,13 0,11 

Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja (Sekcje 

G,H,I,J) 

3751,3 2610,6 37271,2 36824,2 1,08 0,81 -0,25 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości (Sekcje K,L) 

563,4 441,4 9370,8 7085,3 0,65 0,71 0,10 

Pozostałe usługi (Sekcje 

M,N,O,P,Q,R,S,T) 
885,5 904,7 12023,4 11926,4 0,79 0,86 0,09 

OGÓŁEM 12463,0 11462,2 134091,2 130689,0    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Przeprowadzona analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej, wskazuje, że w przypadku 

nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach na poziomie województwa najwyższy współczynnik lokalizacji 

zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, gdzie LQ= 1,59. Jednocześnie w tej 

sekcji zaobserwowano wysoką ujemną dynamikę LQ.  

W grupie, która obejmuje sekcje o najwyższym wskaźniku LQ a także dodatniej dynamice LQ, czyli w 

największym stopniu wpływające obecnie na gospodarkę regionu, znalazły się wspólnie sekcje B, C, D, E i F, 

skupiające działalności z branż przemysł i budownictwo.  

 

Środki trwałe w przedsiębiorstwach na poziomie województwa 

Poniższa tabela zawiera wyniki analizy wartości brutto środków trwałych wg sektorów ekonomicznych, na 

poziomie województwa. 

 

Tabela 19 Środki trwałe w przedsiębiorstwach na poziomie województwa 

Grupa sekcji 
WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA LQ 2008 LQ 2011 ∆LQ 
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Grupa sekcji 
WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA LQ 2008 LQ 2011 ∆LQ 

2008 2011 2008 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 

rybactwo (Sekcja A) 
3205,4 4937,3 15534,6 23065,0 2,33 2,45 0,05 

Przemysł i budownictwo (Sekcje 

B,C,D,E, F) 
62832,1 76045,9 697320,3 824609,7 1,02 1,05 0,04 

Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja (Sekcje 

G,H,I,J) 

27144,4 29735,5 295856,6 364674,5 1,04 0,93 -0,10 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości (Sekcje K,L) 

9114,5 9324,7 140520,9 147609,4 0,73 0,72 -0,01 

Pozostałe usługi (Sekcje 

M,N,O,P,Q,R,S,T) 
6820,1 8397,0 83099,5 107747,7 0,93 0,89 -0,04 

OGÓŁEM 109116,5 128440,4 1232331,9 1467706,3    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza, której wyniki przedstawiono w tabeli powyżej, wskazuje, że w przypadku środków trwałych 

zgromadzonych w przedsiębiorstwach na poziomie województwa najwyższy współczynnik lokalizacji 

zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (LQ=2,45). Jednocześnie w tej sekcji 

zaobserwowano najwyższą ze wszystkich sekcji  dynamikę LQ 

W grupie, która obejmuje sekcje o najwyższym wskaźniku LQ a także dodatniej dynamice LQ znalazły się 

sekcje: A – rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo, charakteryzująca się  silną koncentracją (LQ>2), a 

także najwyższą dynamiką LQ, jak również wspólnie sekcje B, C, D, E i F, skupiające działalności z branż 

przemysł i budownictwo.  

Nakłady inwestycyjne to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków 

trwałych lub ulepszenie istniejących elementów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze 

wyposażenie inwestycji. Nie dziwi więc fakt, że wyniki przeprowadzonej analizy współczynnika lokalizacji dla 

nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w przedsiębiorstwach są ze sobą zbieżne. Najwyższy 

współczynniki lokalizacji w obu tych ujęciach zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo. Zarówno w przypadku nakładów inwestycyjnych, jak i środków trwałych do grupy 1 (najwyższy 

wskaźniku LQ a także dodatnia dynamika LQ) zaliczono przemysł i budownictwo. 

 

4.1.5. Produkcja sprzedana przemysłu  

Badanie objęło analizę produkcji sprzedanej przemysłu wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2006-2011, na 

poziomie województwa.  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analiz. 

 

Tabela 20 Produkcja sprzedana przemysłu 

Kierunek działalności 

WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Sekcja C: Produkcja artykułów 

spożywczych 
15611,7 22148,4 106688,7 160558,6 1,30 1,40 0,08 
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Kierunek działalności WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

Sekcja C: Produkcja wyrobów 

tekstylnych 
984,1 1973,6 7680,1 9250,5 1,13 2,17 0,91 

Sekcja C: Produkcja odzieży 1070,3 585,5 9248,6 8334,4 1,02 0,71 -0,30 

Sekcja C: Produkcja skór i wyrobów 

skórzanych 
87,6 173,5 2978,9 3697,7 0,26 0,48 0,83 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z 

drewna, korka, słomy i wikliny 
2166,5 3509,1 20122,9 28140,5 0,95 1,27 0,33 

Sekcja C: Produkcja papieru i 

wyrobów z papieru 
1868,7 3987,8 16743,1 28062,1 0,99 1,45 0,46 

Sekcja C: Poligrafia i reprodukcja 

zapisanych nośników informacji 
777,6 1652,4 8026,9 11332,9 0,86 1,48 0,73 

Sekcja C: Produkcja chemikaliów i 

wyrobów chemicznych 
1274,7 2515,6 30570,5 53815 0,37 0,48 0,29 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych 
4101,1 7263,9 33889,9 61946,4 1,07 1,19 0,11 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z 

pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 

1896,3 3825,2 26996,9 46520 0,62 0,84 0,34 

Sekcja C: Produkcja metali 1442,3 835,7 28294,3 46412,2 0,45 0,18 -0,59 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z metali 3710,3 6170,1 38254,3 75215 0,86 0,83 -0,03 

Sekcja C: Produkcja komputerów, 

wyrobów elektronicznych i optycznych 
337,9 266,2 17741,6 34750,5 0,17 0,08 -0,54 

Sekcja C: Produkcja urządzeń 

elektrycznych 
4158,2 186,8 19485,3 41827,2 1,89 0,05 -0,98 

Sekcja C: Produkcja maszyn i 

urządzeń 
3399,8 3832,6 28376,5 35765,7 1,06 1,09 0,03 

Sekcja C: Produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep 
13041,6 17289,3 63658,1 107597,2 1,81 1,63 -0,10 

Sekcja C: Produkcja pozostałego 

sprzętu transportowego 
428 827,7 10090,5 15485,8 0,38 0,54 0,45 

Sekcja C: Produkcja mebli 3802,2 7268,6 21664,7 30181,8 1,55 2,45 0,58 

Sekcja C: Pozostała produkcja 

wyrobów 
613,4 1361,1 5664,2 9075,3 0,96 1,53 0,59 

Sekcja C: Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i urządzeń 
772,2 1074,6 16594,1 24871,9 0,41 0,44 0,07 

Sekcja D: Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i gorącą wodę 

4499,9 5659,8 66401 97864,2 0,60 0,59 -0,02 

Sekcja E: Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami; 

rekultywacja 

997,9 1835 14501 27937 0,61 0,67 0,10 

OGÓŁEM 67042,3 94242,5 593672,1 958641,9    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej, pokazuje, że w przypadku produkcji sprzedanej 

przemysłu na poziomie województwa najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano dla następujących 

kierunków działalności: produkcja mebli (LQ>2), produkcja wyrobów tekstylnych (LQ>2). Są to kierunki 

działalności dla których zaobserwowano w województwie wielkopolskim silną koncentrację. Koncentrację 

wyższą niż średnio w Polsce zaobserwowano dla następujących kierunków działalności: produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja 

papieru i wyrobów z papieru, produkcja artykułów spożywczych a także produkcja wyrobów z drewna, korka, 

słomy i wikliny, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja maszyn i urządzeń a także 

pozostała produkcja wyrobów. 
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W grupie, która obejmuje kierunki działalności o najwyższym wskaźniku LQ a także dodatniej dynamice LQ, 

znalazły się następujące kierunki działalności: produkcja wyrobów tekstylnych, a także produkcja mebli. Te 

dwa kierunki działalności charakteryzowały się najwyższym LQ (LQ>2), oznaczający silną koncentrację, a 

także wysoką dynamiką LQ. Oznacza to, że należy je uznać za kierunki działalności, które w największym 

stopniu wpływają na rozwój gospodarczy regionu. Pozostałe kierunki działalności, które znalazły się w tej 

grupie to: produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, produkcja 

papieru i wyrobów z papieru, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji produkcja wyrobów z 

gumy i tworzyw sztucznych, produkcja maszyn i urządzeń, a także produkcja pozostałych wyrobów. 

 

4.1.6. Innowacje i sektor B+R 

Aby ocenić poziom rozwoju działalności innowacyjnej i sektora B+R analizie poddano: 

 Zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych, dane za lata 2002-2011, na poziomie 

województwa 

 Liczbę pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki, dane za lata 2004-2011, na 

poziomie województwa  

 Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności, dane za lata 

2008-2011, na poziomie województwa 

 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, dane za lata 2005-2011, na poziomie 

województwa (ddzielnie dla przedsiębiorstw przemysłowych i przedsiębiorstw z sektora usług) 

 

Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych 

na poziomie województwa. 

 

Tabela 21 Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa 

SEKTOR 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA 

LQ 2005 LQ 2011 ∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

SEKTOR 

PRZEDSIĘBIORSTW 
1184 1354 178765 26700 0,16 0,60 2,72 

SEKTOR RZĄDOWY 1177 0 21966 26953 1,30 0,00 -1,00 

SEKTOR SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 
9347 10038 83433 80719 2,72 1,47 -0,46 

OGÓŁEM 11708 11392 284164 134372    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku zatrudnionych w B+R wg 

sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa najwyższy współczynnik lokalizacji (LQ>1) 

zaobserwowano w sektorze szkolnictwa wyższego, przy czym sektor ten charakteryzował się ujemną 

dynamiką LQ. Najwyższą dynamiką przyrostu współczynnika lokalizacji wykazał sektor przedsiębiorstw 

(∆LQ>2). 

 

Liczba pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki 
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Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących w sektorach wiedzochłonnych i 

wysokiej techniki na poziomie województwa. 

 

Tabela 22 Liczba pracujących w sektorach wiedzochłonnych i  wysokiej techniki 

SEKTOR 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA 

LQ 2004 LQ 2011 ∆LQ 

2004 2011 2004 2011 

High-technology sectors (high-

technology manufacturing and 

knowledge-intensive high-technology 

services) 

26 606 26 000 360 755 438 000 0,73 0,65 -0,11 

Knowledge-intensive high-technology 

services 
20 722 20 000 291 719 307 000 0,71 0,72 0,01 

Knowledge-intensive market services 

(except financial intermediation and 

high-technology services) 

67 045 51 000 700 672 688 000 0,95 0,81 -0,14 

Other knowledge-intensive services 191 989 259 000 2 051 827 3 471 000 0,93 0,82 -0,12 

Education 105 765 97 000 1 068 031 1 225 000 0,98 0,87 -0,12 

Źródło: analiza własna na podstawie danych Eurostat 

 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej pokazuje, że w przypadku liczby pracujących w 

sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki na poziomie województwa, najwyższy współczynnik lokalizacji 

zaobserwowano w sektorze edukacji, przy czym sektor ten charakteryzował się dość niskim wskaźnikiem 

lokalizacji oraz  ujemną dynamiką rozwoju LQ.  Dodatnią dynamikę rozwoju zaobserwowano dla sektora 

wiedzochłonnych usług wysokiej technologii.  

 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność 

B+R wg kierunków działalności 

 

Tabela 23 Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R 

Kierunek działalności 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA 

LQ 2008 LQ 2011 ∆LQ 

2008 2011 2008 2011 

Sekcja A: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 

łowiectwo + działalność usługowa 
15792,5 bd 19063,6 37212,9 21,44 - - 

Sekcja A: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja A: Rybactwo 0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie 0,0 0,0 13173,9 44328,7 0,00 0,00 0,00 

Sekcja C: Produkcja artykułów spożywczych 0,0 3928,7 0,0 80543,1 0,00 1,51 0,00 

Sekcja C: Produkcja napojów 0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja wyrobów tytoniowych 0,0 bd bd bd - - - 
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Kierunek działalności 
WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA LQ 2008 LQ 2011 ∆LQ 

Sekcja C: Produkcja wyrobów tekstylnych 4109,4 bd 105095,4 13541,5 1,01 - - 

Sekcja C: Produkcja odzieży 0,0 bd bd bd - - - 

Sekcja C: Produkcja skór i wyrobów ze skór 

wyprawionych 
bd 0,0 22215,3 bd - - - 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z drewna oraz z 

korka, z wyłączeniem mebli, produkcja wyrobów 

ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

bd bd bd 11594,7 - - - 

Sekcja C: Produkcja papieru i wyrobów z papieru 0,0 bd bd 16107,9 - - - 

Sekcja C: Poligrafia i reprodukcja zapisanych 

nośników danych 
bd 0,0 6619,9 3223,0 - 0,00 - 

Sekcja C: Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i 

produktów rafinacji ropy naftowej 
0,0 0,0 bd 4222,6 - 0,00 - 

Sekcja C: Produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych 
0,0 bd 9271,7 126812,5 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

produktów farmaceutycznych 

0,0 bd 5517,2 194330,1 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych 
4267,4 45954,0 218677,0 103661,0 0,51 13,71 26,15 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych 
bd bd 216903,3 21063,6 - - - 

Sekcja C: Produkcja metali 2299,9 0,0 43452,9 25937,7 1,37 0,00 -1,00 

Sekcja C: Produkcja metalowych wyrobów 

gotowych, bez maszyn i urządzeń 
1056,9 14561,3 16769,8 183274,8 1,63 2,46 0,51 

Sekcja C: Produkcja komputerów, wyrobów 

elektroniczych i optycznych 
0,0 bd 24404,2 364246,9 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja urządzeń elektrycznych 0,0 2951,6 bd 121305,7 - 0,75 - 

Sekcja C: Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
bd 11962,6 44928,5 189198,9 - 1,96 - 

Sekcja C: Produkcja pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep, z wył. Motocykli 
11804,9 bd 159440,8 97330,2 1,92 - - 

Sekcja C: Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 
0,0 bd 9599,2 142933,0 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja mebli bd bd 186358,1 bd - - - 

Sekcja C: Pozostała produkcja wyrobów 0,0 3796,7 bd 111039,6 - 1,06 - 

Sekcja C: Naprawa, konserwacja i instalowanie 

maszyn i urządzeń 
bd bd 51811,9 bd - - - 

Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektr, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych 

bd 186,6 88182,2 20084,8 - 0,29 0,00 

Sekcja E: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 13495,0 0,0 181693,3 3534,3 1,92 0,00 -1,00 

Sekcja E: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 0,0 bd bd 1069,1 - - - 

Sekcja E: Działalność zw. ze zbieraniem, 

przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 

odzysk surowców 

bd bd 56058,2 24241,2 - - - 

Sekcja E: Działalność zw. z rekultywacją i 

pozostała działalność usługowa zw. Z gospodarką 

odpadami 

bd bd 33710,8 2663,5 - - - 

Sekcja F: Budownictwo 14070,0 835,4 26820,7 42350,4 13,58 0,61 -0,96 

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych w tym motocykli 
0,0 bd bd bd - - - 
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Kierunek działalności 
WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA LQ 2008 LQ 2011 ∆LQ 

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa 0,0 bd bd 6322,0 - - - 

Sekcja I: Działalność zw. z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 
0,0 0,0 16211,0 2332,0 0,00 0,00 0,00 

Sekcja J: Informacja i komunikacja 0,0 4512,4 bd 670057,0 - 0,21 - 

Sekcja K: Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 
0,0 0,0 25449,2 15495,3 0,00 0,00 0,00 

Sekcja L: Działalność zw. z obsługą rynku 

nieruchomości 
0,0 0,0 0,0 497,5 0,00 0,00 0,00 

Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 
0,0 6237,0 38920,2 197350,6 0,00 0,98 0,00 

Sekcja N: Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 
0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja O: Administracja publiczna i obro9na 

narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

0,0 0,0 bd 3120,4 - 0,00 - 

Sekcja P: Edukacja bd 1565,4 37117,6 8549,1 - 5,66 - 

Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna bd 2190,3 162640,4 66298,2 - 1,02 - 

Sekcja R: Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
bd 0,0 18472,5 bd - - - 

Sekcja S: Pozostała działalność usługowa bd bd 11146,0 16707,2 - - - 

Sekcja U: Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,0 bd 0,0 bd 0,00 - - 

Prace b+r trudne do sklasyfikowania 0,0 11804,5 81169,6 445329,5 0,00 0,82 0,00 

Ogółem 66896,0 110486,5 1731362,4 3417910,5    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej nie jest niestety kompletna. Z  uwagi na  brak 

gromadzenia przez GUS dużej części danych dokonane obliczenia nie są w pełni miarodajne. Według 

zgromadzonych danych, działalność związana z produkcją gumy i wyrobów sztucznych charakteryzowała się 

najwyższym wskaźnikiem lokalizacji (LQ>13), który wskazywałby na bardzo silną koncentrację. Ten kierunek 

działalności charakteryzuje się również najwyższą dynamiką rozwoju (∆LQ>28). Również bardzo wysoką 

wartość wskaźnika lokalizacji wykazuje produkcja metalowych wyrobów gotowych bez maszyn i urządzeń. W 

związku z brakiem danych statystycznych (na podobnym poziomie dla wszystkich lat z zakresu 2008- 2011) 

dla poszczególnych kierunków działalności w naturalny sposób preferowane w wynikach analizy są te kierunki 

działalności dla których dostępny jest pełen zestaw danych (stąd niezwykle wysokie wartości LQ i ∆LQ). 

Dlatego też należy jeszcze raz podkreślić, iż dokonana analiza, z braku kompletnych danych jest niepełna i do 

jej wyników należy podchodzić z ostrożnością jako tylko częściowo prezentujących rzeczywisty obraz 

nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R. 

 

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy nakładów na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach przemysłowych. 

 

Tabela 24 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 
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TYP 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA LQ 

2006 

LQ 

2011 
∆LQ 

2006 2011 2006 2011 

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) 138001 397333 1367059 2761058 0,99 1,38 0,40 

Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych 46134 0 343172 266456 1,32 0,00 -1,00 

Zakup oprogramowania 34047 57485 281893 452563 1,18 1,22 0,03 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem 1171395 1614261 11865780 16204621 0,97 0,96 -0,01 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- budynki i 

lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty 
227083 309720 3473075 3877947 0,64 0,77 0,20 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 

urządzenia techniczne ogółem 
944311 1304541 8392705 12326675 1,10 1,02 -0,08 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 

urządzenia techniczne z importu 
469732 514555 3919472 4742284 1,17 1,04 -0,11 

Szkolenia personelu związane bezpośrednio z 

wprowadzaniem innowacji produktowych lub 

procesowych 

3262 0 42891 68699 0,74 0,00 -1,00 

Marketing związany wprowadzeniem nowych lub 

istotnie ulepszonych produktów 
0 78655 0 449503 0,00 1,68 0,00 

OGÓŁEM 3033965 4276550 29686047 41149806    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Przeprowadzona analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej wskazuje, że w przypadku 

nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na poziomie województwa najwyższy 

współczynnik lokalizacji zaobserwowano w następujących grupach nakładów: marketing związany z 

wprowadzeniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, działalność B+R, zakup oprogramowania, 

nakłady inwestycyjne na środki trwałe – maszyny i urządzenia techniczne zarówno ogółem jak i z importu. 

Najwyższą dynamiką wskaźnika lokalizacji zaobserwowano dla nakładów na działalności badawczo-

rozwojową. 

 

Przedsiębiorstwa z sektora usług 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy nakładów na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach z sektora usług.  

 

Tabela 25 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług 

TYP 

WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA LQ 

2006 

LQ 

2011 
∆LQ 

2006 2011 2006 2011 

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) 3636 7234 939820 1498477 0,19 0,55 1,92 

Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych 943 1104 324434 0 0,14 0,00 -1,00 

Zakup oprogramowania 27089 24225 874988 1534224 1,50 1,79 0,19 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem 102455 50941 5064572 6015881 0,98 0,96 -0,02 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- budynki i 

lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty 
20421 19842 1054807 1982354 0,94 1,13 1,29 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 

urządzenia techniczne ogółem 
82034 31099 4009765 4033526 0,99 0,87 0,89 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 

urządzenia techniczne z importu 
30364 0 409896 280175 3,58 0,00 -1,00 
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TYP 
WOJ. 

WIELKOPOLSKIE 
POLSKA 

LQ 

2006 

LQ 

2011 
∆LQ 

Szkolenia personelu związane bezpośrednio z 

wprowadzaniem innowacji produktowych lub 

procesowych 

1939 1226 78069 0 1,20 0,00 -1,00 

Marketing związany wprowadzeniem nowych lub 

istotnie ulepszonych produktów 
2638 4236 377954 485882 0,34 0,99 1,92 

OGÓŁEM 271519 139907 13134305 15830519    

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza, której wyniki przedstawione są w tabeli powyżej, pokazuje, że w przypadku nakładów na działalność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług na poziomie województwa najwyższy współczynnik 

lokalizacji zaobserwowano w następujących grupach: zakup oprogramowania, nakłady inwestycyjne na środki 

trwałe – budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty. Najwyższą dynamiką wskaźnika 

lokalizacji zaobserwowano ponownie dla nakładów na działalności badawczo-rozwojową i marketing związany 

z wprowadzeniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów. 
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4.2. Współczynnik Giniego 

Wykorzystując współczynnik Giniego wyrażona została liczbowa nierównomierność rozkładu badanej 

zmiennej na danym obszarze. W związku z ograniczeniami wynikającymi z dostępności danych 

statystycznych na poziomie powiatu jedynie dla dwóch komponentów (liczba podmiotów gospodarczych oraz 

liczba pracujących), dla potrzeb wnioskowania nt. branż dominujących w gospodarce regionu Wielkopolski 

skoncentrowano się na analizach danych statystycznych dostępnych na poziomie podregionów. 

Uzyskany wynik interpretowano w sposób następujący: 

Współczynnik Giniego przyjmuje wartości od 0 do 1. Wartość 0 współczynnik osiąga wtedy, gdy wszystkie 

wartości badanej cechy są sobie równe, a teoretyczną wartość 1 osiąga wtedy, gdy jedna z tych wartości w 

zdecydowany sposób dominuje nad pozostałymi wartościami badanych elementów. Stwierdzenie o istotnym 

zróżnicowaniu współczynników w badanych elementach pozwala na wyciągnięcie wniosku o różnych 

rozkładach wartości cechy. Innymi słowy: wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność 

rozkładu (np. wszystkie podmioty gospodarcze, w danej sekcji PKD, wytwarzają wartość dodaną brutto na 

zbliżonym poziomie), wzrost wartości współczynnika oznacza wzrost nierówności rozkładu (np. w miarę 

wzrostu wartości współczynnika danego przedsiębiorstwa, wykazuje ono przewagę w wytworzonej wartości 

dodanej brutto nad pozostałymi, w danej sekcji PKD). Wartość 1 występuje jedynie w sytuacji, gdy tylko jedna 

obserwacja wykazuje dodatnią wartość zmiennej przy nieskończonej liczbie obserwacji; (jedyny możliwy 

wariant wystąpienia takiej sytuacji w przypadku gdy np. całkowita wartość dodana brutto, w danej sekcji PKD, 

zostałaby wytworzona przez jedno przedsiębiorstwo). Niniejsze badanie nie wykazało takiej wartości.  

Wyniki analizy współczynnika Giniego porównano z wynikami obserwacji danych źródłowych oraz wynikami 

badania koncentracji skupisk wg Location quotient w zestawieniu z ich dynamiką, którego wyniki 

przedstawiono w rozdziale 3.1 niniejszego opracowania (podejście zakładało, że im wyższy będzie 

współczynnik lokalizacji w danej sekcji/danym obszarze i im wyższy wskaźnik Giniego, tym większa 

dominacja danej branży.  

Pozwoliło to skazać branże dominujące w poszczególnych subregionach oraz zweryfikowało potencjalną 

dominację branż w poszczególnych sekcjach lub obszarach wynikający tylko z obserwacji danych źródłowych. 

Innymi słowy, porównano ze sobą wyniki: obserwacji danych źródłowych, współczynnika Giniego, 

współczynnika lokalizacji oraz jego dynamiki.  

Podmioty gospodarcze na poziomie podregionów 

Badając liczbę podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w subregionach województwa wielkopolskiego 

zauważyć można, iż we wszystkich subregionach rozkład jest dość nierównomierny, o czym mówi wskaźnik 

Giniego na poziomie ok. 0,6 (dla przypomnienia, im bliżej wartości 1, tym rozkład jest bardziej 

nierównomierny). Widać natomiast, iż od 2003 r. dysproporcje we wszystkich subregionach zmniejszyły się, 

ale nadal największą nierównomiernością rozkładu cechuje się podregion m. Poznań, gdzie zgodnie z 

wcześniej przeprowadzoną analizą wskaźnika lokalizacji największą koncentrację wykazują sekcje L, M i N – 

działalność związana z obsługa rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, H i J – transport i gospodarka 

magazynowa; informacja i komunikacja, K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, także P – edukacja i Q 

– opieka zdrowotna i pomoc społeczna, co należy interpretować jako ich dominację nad pozostałymi sekcjami. 

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawiają poniższe tabele: 

 

Tabela 26 Liczba podmiotów gospodarczych PKD 2004 i 2007 – z zastosowaniem klucza 
powiązań – subregiony; według sekcji PKD 

 Sekcja A Sekcja B Sekcja C Sekcja D i E Sekcja F Sekcja G Sekcja I 

2003 0,36 0,12 0,15 0,31 0,18 0,17 0,12 

2012 0,38 0,16 0,2 0,24 0,15 0,2 0,22 
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Sekcja H i 

J 
Sekcja K 

Sekcja L, 
M i N 

Sekcja O Sekcja P Sekcja Q 
Sekcja R, 

S i T 
Sekcja U 

2003 0,24 0,23 0,33 0,41 0,27 0,22 0,2 - 

2012 0,31 0,28 0,37 0,39 0,25 0,24 0,2 0,65 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Tabela 27 Liczba podmiotów PKD 2004 i 2007 – z zastosowaniem klucza powiązań – 
subregiony; całkowita liczba podmiotów; według subregionów 

 Podregion  
kaliski 

Podregion 
koniński 

Podregion 
leszczyński 

Podregion 
pilski 

Podregion 
poznański 

Podregion m. 
Poznań 

2003 0,69 0,7 0,67 0,67 0,71 0,73 

2012 0,6 0,6 0,58 0,58 0,61 0,63 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Liczba pracujących wg grup sekcji PKD na poziomie podregionów 

Na poziomie subregionów widać wyraźnie, że występuje w nich podobny poziom zatrudnienia w przemyśle i 

budownictwie. Natomiast największe różnice występują w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz 

obsłudze rynku nieruchomości, co jest związane ze zdecydowaną przewagą pracujących w tej grupie sekcji w 

podregionie m. Poznań. Dużą nierównomierność rozkładu możemy zauważyć w grupie sekcji rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, co z kolei wiąże się m.in. z niską koncentracją zatrudnionych w tej sekcji w 

podregionie m. Poznań (LQ 2011 =0,04) oraz podregionie poznańskim (LQ 2011=0,73).  

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawiają poniższe tabele: 

 

Tabela 28 Liczba pracujących wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2005-2011, na poziomie 
subregionów – według sekcji PKD 

 

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo i 
rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja 

działalność 
finansowa i 

ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku 
nieruchomości 

pozostałe usługi 

2005 0,38 0,11 0,37 0,38 0,3 

2011 0,37 0,14 0,32 0,47 0,32 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Tabela 29 Liczba pracujących wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2005-2011, na poziomie 
subregionów – według subregionów 

 
Podregion  

kaliski 
Podregion 
koniński 

Podregion 
leszczyński 

Podregion 
pilski 

Podregion 
poznański 

Podregion m. Poznań 

2003 0,42 0,41 0,42 0,4 0,44 0,48 

2011 0,42 0,38 0,4 0,37 0,46 0,51 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Przeciętne zatrudnienie wg sekcji PKD na poziomie województwa 
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Porównując współczynnik Giniego przeciętnego zatrudnienia województwa wielkopolskiego na tle kraju 

można stwierdzić, że występują w nim większe nierówności rozkładu między poszczególnymi sekcjami PKD. 

Oznacza to tyle, że w woj. Wielkopolskim zaobserwowano sekcje wyróżniające się w kontekście liczby 

zatrudnionych (na tle kraju takich sekcji dominujących nie zaobserwowano). Zestawienie wyników z 

przeprowadzoną analizą wskaźnika lokalizacji pokazuje najwyższą koncentrację na poziomie województwa w 

sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (LQ 2011=2,11), sekcji C - przetwórstwo przemysłowe 

(LQ 2011=1,60) i sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (LQ 2011=1,57). 

Oznacza to, że w województwie wielkopolskim zatrudnienie dominuje w określonych sekcjach, przez co 

zwiększa się dysproporcja pomiędzy pozostałymi sekcjami PKD. Widać to na wykresie sporządzonym na 

podstawie danych źródłowych dla poziomu województwa i kraju: 

 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 30 Przeciętne zatrudnienie wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, na poziomie 
województwa – województwo wielkopolskie na tle Polski 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2005 0,62 0,56 

2011 0,63 0,54 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Wartość dodana brutto według grup sekcji PKD na poziomie subregionów  

W odniesieniu do wartości dodanej brutto według sekcji PKD, w 2010 r., najbardziej równomierny rozkład w 

subregionach miał miejsce w przemyśle (podregion m. Poznań i podregion poznański).  

Należy także zauważyć, iż najbardziej równomierny rozkład wartości dodanej brutto według subregionów miał 

miejsce w podregionie pilskim, co należy interpretować w ten sposób, że wszystkie podmioty gospodarcze, w 

danej sekcji PKD, wytwarzają wartość dodaną brutto na zbliżonym poziomie - przyrost wartości dóbr w danym 

okresie nie wykazał wyraźnej dominacji jeśli chodzi o sekcje. Natomiast największe zróżnicowanie występuje 

w podregionie m. Poznań, co świadczy o nierównomierności rozkładu WDB w tym podregionie, do czego z 

pewnością przyczynia się dominacja sekcji G,H, I, J - handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i 
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gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja (przekraczając 30%), a 

także minimalny udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A), stanowiący zaledwie 0,07% 

(zgodnie z analizą danych źródłowych). Analiza współczynnika lokalizacji dla tego subregionu potwierdza tę 

obserwację.  

 

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawiają poniższe tabele: 

 

Tabela 31 Wartość dodana brutto według grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na poziomie 
subregionów − według sekcji PKD 

 

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo i 
rybactwo 
(sekcja A) 

przemysł 
(sekcje 

B,C,D,E) 

przetwórstwo 
przemysłowe 

(sekcja C) 

budownictw
o (sekcja F) 

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja  (sekcje 

G,H,I,J) 

działalność 
finansowa i 

ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku 
nieruchomości 

(sekcje K,L) 

pozostałe usługi 
(sekcje 

M,N,O,P,Q,R,S,
T) 

2006 0,27 0,25 0,28 0,25 0,34 0,32 0,3 

2010 0,27 0,19 0,21 0,25 0,35 0,36 0,3 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Tabela 32 Wartość dodana brutto według grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na 
poziomie subregionów − według subregionów 

 
Podregion 
kaliski 

Podregion 
koniński 

Podregion 
leszczyński 

Podregion 
pilski 

Podregion 
poznański 

Podregion m. 
Poznań 

woj. 
Wielkopolskie 

2006 0,32 0,29 0,32 0,26 0,42 0,43 0,34 

2010 0,35 0,31 0,33 0,3 0,4 0,44 0,35 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Wartość dodana brutto według sekcji PKD – województwo wielkopolskie na tle Polski 

W odniesieniu do wartości dodanej brutto według sekcji PKD na poziomie województwa możemy stwierdzić, iż 
w województwie wielkopolskim ma miejsce większa nierównomierność rozkładu.  

Analiza danych źródłowych pokazała, że w województwie wielkopolskim znów widać wyraźnie dominujące 
dwie sekcje: C  - przetwórstwo przemysłowe i G -  handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle, które stanowią niemal 44% ogółu wartości dodanej według sekcji PKD 
w województwie (dla porównania sekcje te w naszym kraju stanowią 38%). Na poniższym wykresie widać 
także wyraźnie przewagę sekcji F- budownictwo oraz sekcji A -  rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w 
odniesieniu do Polski, co pokazuje poniższy wykres: 
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Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Z kolei przeprowadzona wcześniej analiza wskaźnika lokalizacji wskazuje, że największą koncentrację w tym 

zakresie w Wielkopolsce wykazują sekcje A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (LQ 2011=1,49), 

sekcja C - przetwórstwo przemysłowe (LQ 2011=1,23) i sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle (LQ 2011=1,09). 

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 33 Wartość dodana brutto według sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na 
poziomie województwa 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2005 0,558 0,490 

2011 0,559 0,490 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa 

Analizując dane dotyczące zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa, 

zauważyć można, iż w tym przypadku sytuacja w województwie wielkopolskim jest porównywalna do sytuacji 

w kraju. Współczynnik Giniego w obu przypadkach kształtuje się na poziomie ok. 0,35 (w 2011 r.), co 

świadczy o stosunkowo równomiernym rozkładzie zatrudnionych w poszczególnych sekcjach. W badanym 

okresie tzn. od 2002 do 2011 r. zaznacza się tendencja zmniejszania dysproporcji między zatrudnieniem w 

poszczególnych sektorach instytucjonalnych. 

Z kolei w sektorze przedsiębiorstw, rządowym i szkolnictwa wyższego współczynnik Giniego jest ponad dwa 

razy wyższy niż na poziomie krajowym. 

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 34 Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych, dane za lata 2002-2011; na 
poziomie województwa 

- w przemyśle - sekcje PKD 2004: C, D, E 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2002 0,43 0,41 

2005 0,57 0,56 

2008 0,43 0,57 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 
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- w przemyśle - sekcje PKD 2007: B, C, D, E 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2002 0,57 0,57 

2005 0,43 0,57 

2008 0,36 0,35 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

- w sektorze przedsiębiorstw; w sektorze rządowym; w sektorze szkolnictwa wyższego 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2005 0,7 0,53 

2008 0,63 0,51 

2011 0,88 0,4 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Przyglądając się poniższym wykresom sporządzonym na podstawie danych źródłowych można stwierdzić, że 
wyższy współczynnik Giniego dla Polski wynika z wyraźnej przewagi zatrudnionych pracowników naukowo – 
badawczych w sekcjach C, D i E.  

 
 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności na poziomie 
województwa 

Przyglądając się wynikom analizy dotyczącej nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R w 
latach 2008-2011 można wyciągnąć następujące wnioski: 

 zmniejsza się nierównomierność nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R, tym 
samym jest coraz bardziej zbliżona do wartości obliczonej dla Polski, choć wskaźnik Giniego na tym 
poziomie nadal świadczy o dużych dysproporcjach w rozkładzie nakładów na poszczególne kierunki 
działalności; 

 w badanym województwie nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z roku na rok 
cechują się coraz większą nierównomiernością rozkładu, świadczy to o dominacji nakładów na 
wybrane dziedziny działalności; 
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 współczynnik Giniego dotyczący nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w przedsiębiorstwach 
wg sektorów ekonomicznych zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w Polsce kształtuje się na 
podobnym, dość wysokim poziomie – ok. 0,6 

W obu przypadkach ponad 50 % nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w przedsiębiorstwach miało 
miejsce w sektorze przemysł i budownictwo. Około 24% stanowiły nakłady na handel; naprawę pojazdów 
samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; informację 
i komunikację. Najmniejsze naklady były w sektorach związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i 
rybactwem, choć i tak w województwie wielkopolskim były one nieco wyższe niż w kraju.  

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 35 Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków 
działalności (PKD 2007), dane za lata 2008-2011, na poziomie województwa 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2008 0,92 0,73 

2009 0,98 0,74 

2010 0,92 0,82 

2011 0,89 0,76 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Na większą wartość współczynnika Giniego w 2011 r. w województwie ma wpływ przewaga jednego z kierunków 
działalności, a mianowicie produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, która stanowi ok. 37% ogólnych 
nakładów na działalność B+R. Dla porównania branża dominująca w Polsce to informacja i komunikacja (niespełna 
20%) 

 

Tabela 36 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, dane za lata 2008-
2011, na poziomie województwa 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2008 0,67 0,69 

2009 0,78 0,72 

2010 0,79 0,65 

2011 0,82 0,68 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

Analizując tabelę zawierającą dane źródłowe dotyczące nakładów na działalność innowacyjną w 
przedsiębiorstwach w 2011 r. przeważały nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem stanowiły w województwie 
wielkopolskim (36,6%) oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe - maszyny i urządzenia techniczne ogółem 
(29,6%). Kolejne wartości nakładów na działalność innowacyjną stanowiły już poniżej 12%.  

W Polsce dysproporcje te są mniejsze, gdyż wymienione wyżej nakłady, które również tutaj dominują stanowiły 
odpowiednio – ok. 28% i 22%.  
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Tabela 37 Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg sektorów 
ekonomicznych (PKD 2007), dane na lata 2008-2011, na poziomie województwa 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2008 0,640 0,640 

2009 0,662 0,640 

2010 0,635 0,633 

2011 0,637 0,634 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 
Produkcja sprzedana przemysłu wg sekcji PKD w podziale na województwa 

 
Z analizy tego obszaru płynie wniosek, że w województwie wielkopolskim, w kontekście produkcji sprzedanej 
przemysłu wg sekcji PKD, występują większe różnice rozkładu wartości w poszczególnych sekcjach PKD niż w 
Polsce. 

Szczegółowe wyniki analizy w tym obszarze przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 38 Produkcja sprzedana przemysłu wg sekcji PKD w podziale na województwa 

 Województwo wielkopolskie Polska 

2005 0,58 0,45 

2010 0,53 0,45 

2011 0,6 0,46 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Spoglądając na dane źródłowe w województwie wielkopolskim przeważają sekcje: Produkcja artykułów spożywczych 
(23,5%) oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (ok. 18%). Pozostałe sekcje nie przekraczają 8%. 
Wpływa to niewątpliwie na większą nierównomierność rozkładu w województwie w odniesieniu do  produkcji sprzedanej 
(dla porównania w Polsce dominuje: produkcja artykułów spożywczych (ok. 17%) oraz produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep (ok 11%). 
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4.3. Shift-share analysis  

4.3.1. Podmioty gospodarcze 

Badanie w tym zakresie objęło analizę liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie 

REGON w sektorze prywatnym, wg sekcji PKD 2004 i PKD 2007, dane za lata  2003-2012, na poziomie 

powiatów i subregionów (obszar referencyjny – województwo wielkopolskie). 

W pierwszej kolejności analizie poddano dane dla województwa wielkopolskiego jako całości (obszar 

referencyjny – Polska) 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w całym województwie wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 52 017 podmiotów. Gdyby województwo wielkopolskie w latach 2003-2012 rozwijało się w 

tym samym tempie co średnia dla Polski, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 52 025. 

W tym ujęciu należy więc stwierdzić, że Wielkopolska rozwijała się w badanym okresie zgodnie z trendem dla 

całego kraju. Cechy rozwoju specyficzne dla Wielkopolski dały w okresie 2003-2012 3 678 15 49 nowych 

podmiotów gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji G - handel hurtowy i 

detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, sekcji H i J – transport i gospodarka 

magazynowa; informacja i komunikacja i sekcji F – budownictwo. 

 

Tabela 39 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wyniki analizy podmiotów gospodarczych na poziomie 

poszczególnych podregionów.  

Wyniki analizy dla poszczególnych powiatów zawarte zostały w Załączniku 1. 
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Podregion kaliski 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w podregionie kaliskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 11 926 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby podregion kaliski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 7 574. Cechy 

rozwoju specyficzne dla podregionu kaliskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 3 678 nowych 

podmiotów gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji C (przetwórstwo 

przemysłowe) będącej motorem napędowym gospodarki podregionu. 

Dominujące sekcje PKD w kontekście podmiotów gospodarczych: C (przetwórstwo przemysłowe) 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu kaliskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 40 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu kaliskiego – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

 

Podregion koniński 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w podregionie konińskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 12 015 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem województwa. 

Gdyby podregion koniński rozwijał się w latach 2003-2012 w tym samym tempie, co średnia dla województwa 

wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych wzrosłaby o 6 986. Cechy rozwoju specyficzne dla 

podregionu dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 4 747 podmiotów gospodarczych. Wpłynął na to szczególny 

rozwój w obszarze sekcji C (przetwórstwo przemysłowe), sekcji F (budownictwo) oraz sekcji A (rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).  
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Dominujące sekcje PKD w kontekście liczby podmiotów gospodarczych: C (przetwórstwo przemysłowe), F 

(budownictwo), A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu konińskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 41 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu konińskiego – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion leszczyński 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w podregionie leszczyńskim wskazuje na wzrost tej 

liczby w latach 2003-2012 o 10 632 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem 

województwa. Gdyby podregion rozwijał się w latach 2003-2012 w tym samym tempie, co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych wzrosłaby o 6 920. Cechy rozwoju 

specyficzne dla podregionu dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 3 005 podmiotów gospodarczych.  Wpłynął 

na to szczególny rozwój w obszarze sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo).  

Dominujące sekcje PKD w kontekście liczby podmiotów gospodarczych: C (przetwórstwo przemysłowe), A 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 42 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu leszczyńskiego – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion pilski 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w podregionie pilskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 4 644 podmioty, co odpowiada poziomowi rozwoju województwa (gdyby podregion 

rozwijał się w latach 2003-2012 w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba 

podmiotów gospodarczych wzrosłaby o 4 465). W okresie 2003-2012 zanotowano spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 467. Stosunkowo duży wzrost liczby podmiotów zaobserwowano w sekcji C (przetwórstwo 

przemysłowe), dużo mniejszy w sekcji F (budownictwo). Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla 

podregionu przedstawia wykres poniżej. 

Dominujące sekcje PKD w kontekście liczby podmiotów gospodarczych: C (przetwórstwo przemysłowe) 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu pilskiego przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 43 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu pilskiego – podmioty gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion poznański 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w podregionie poznańskim wskazuje na wzrost tej liczby 

w latach 2003-2012 o 27 287 podmiotów, co stanowi czterokrotną różnicę na korzyść w porównaniu z 

województwem (gdyby podregion poznański w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 7 662). Cechy 

rozwoju specyficzne dla podregionu dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 18 047 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wzrost liczby podmiotów zanotowały prawie wszystkie sekcje, w szczególności należy 

wskazać rozwój w obszarze sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) będącej motorem napędowym gospodarki 

podregionu, sekcji G (handel hurtowy i detaliczny) oraz sekcji L,M i N (działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług). 

Dominujące sekcje PKD w kontekście liczby podmiotów gospodarczych: C (przetwórstwo przemysłowe), G 

(handel hurtowy i detaliczny), L,M i N (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług). 

 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu poznańskiego przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 44 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu poznańskiego – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion miasto Poznań 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w mieście Poznań wskazuje na wzrost tej liczby w latach 

2003-2012 o 24 458 podmiotów, co stanowi dwukrotną różnicę na korzyść w porównaniu z województwem 

(gdyby podregion w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa 

wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 12 206). Cechy rozwoju 

specyficzne dla podregionu dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 8 497 nowych podmiotów gospodarczych. 

Wzrost liczby podmiotów zanotowała większość sekcji, w szczególności należy wskazać rozwój w obszarze 

sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) będącej motorem napędowym gospodarki podregionu, sekcji HiJ 

(transport i gospodarka magazynowa+Informacja i komunikacja), sekcji G (handel hurtowy i detaliczny), sekcji 

I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) oraz sekcji L,M i N (działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w 

zakresie usług). 

Dominujące sekcje PKD w kontekście liczby podmiotów gospodarczych: C (przetwórstwo przemysłowe), HiJ 

(transport i gospodarka magazynowa+Informacja i komunikacja), G (handel hurtowy i detaliczny), sekcji I 

(działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), L,M i N (działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług). 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu miasto Poznań przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 45 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu m. Poznań – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Wyniki analizy dla poszczególnych subregionów przedstawia poniższa mapa. 

Poszczególne branże przedstawione zostały przy wykorzystaniu różnych kolorów, zgodnie z zamieszczoną 

legendą. Wielkość okręgów wskazuje na przybliżoną skalę dominacji poszczególnych sekcji w 

poszczególnych podregionach na podstawie analizy przesunięć udziałów. 

 

  



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

83 

Mapa 6 Analiza przesunięć udziałów – podmioty gospodarcze  
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4.3.2. Zatrudnienie 

Badanie w tym zakresie objęło analizę liczby pracujących wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, 

na poziomie powiatów i subregionów (obszar referencyjny – województwo wielkopolskie) oraz  przeciętnego 

zatrudnienie  wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2005- 2011, na poziomie województwa (obszar referencyjny – 

Polska). 

 

Przeciętne zatrudnienie w województwie wielkopolskim 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy przeciętnego zatrudnienia wg sekcji PKD w 

województwie wielkopolskim. 

 

Tabela 46 Przeciętne zatrudnienie w województwie wielkopolskim 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza przesunięć przeciętnego zatrudnienia w Wielkopolsce wskazuje na wzrost liczby zatrudnionych w 

latach 2005-2011 o 122 363. Gdyby województwo w tym samym czasie rozwijało się w tym samym tempie co 

średnia dla kraju, liczba zatrudnionych wzrosłaby o 53 802. Cechy rozwoju specyficzne dla województwa dały 

w okresie 2005-2011 dodatkowe zatrudnienie dla 31 314 osób. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze 

sekcjach: przede wszystkim G (handel hurtowy i detaliczny), C (przetwórstwo przemysłowe), H (transport i 

gospodarka magazynowa), A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) i F (budownictwo). Oznacza to, że w 

województwie wielkopolskim stworzono szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw 
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działających w tych branżach. Skutkowało to wzrostem zatrudnienia w wymienionych sekcjach PKD, 

związanym właśnie ze specyficznymi dla regionu wielkopolskiego cechami gospodarki. 

 

Liczba pracujących w powiatach i podregionach 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących wg grup sekcji PKD na 

poziomie podregionów. 

Wyniki analizy dla poszczególnych powiatów zawarte zostały w Załączniku 2. 

 

Podregion kaliski 

Analiza przesunięć liczby pracujących w podregionie kaliskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2005-2011 o 

11 780 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion kaliski w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w 

podregionie wzrosłaby o 14 688). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

podregionu, nastąpił jedynie w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście liczby pracujących: przemysł i budownictwo. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu kaliskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 47 Wyniki analizy przesunięć dla podregionu kaliskiego – liczba pracujących 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion koniński 

Analiza przesunięć liczby pracujących w podregionie konińskim wskazuje na jej wzrost w latach 2005-2011 o 

10 444 osoby, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion koniński rozwijał się w 

latach 2005-2011 w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

wzrosłaby o 13 004 osoby). Cechy rozwoju specyficzne dla podregionu dały w okresie 2005-2011 pracę w 

grupach sekcji: przemysł i budownictwo, a także handel, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla 

podregionu konińskiego przedstawia wykres poniżej. 
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Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście liczby pracujących: przemysł i budownictwo, a także handel, 

transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu konińskiego przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 48 Wyniki analizy przesunięć dla podregionu konińskiego – liczba pracujących 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion leszczyński 

Analiza przesunięć liczby pracujących w podregionie leszczyńskim wskazuje na wzrost tej liczby w latach 

2005-2011 o 11 219 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion leszczyński 

rozwijał się w latach 2005-2011 w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba 

pracujących wzrosłaby o 12 048 osób). W okresie 2005-2011 wzrost zanotowały grupy sekcji: handel, 

transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, a także 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście liczby pracujących: handel, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, a także rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu leszczyńskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 49 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu leszczyńskiego – liczba pracujących 
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Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

   

Podregion pilski 

Analiza przesunięć liczby pracujących w podregionie pilskim wskazuje na wzrost tej liczby w latach 2005-2011 

o 4 389 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion pilski rozwijał się w latach 

2005-2011 w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących wzrosłaby 

o 7 792 osoby). W okresie 2005-2011 wzrost zanotowały grupy sekcji: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo i handel, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 

komunikacja. 

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście liczby pracujących: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz 

handel, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu pilskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 50 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu pilskiego – liczba pracujących 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 
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Podregion poznański 

Analiza przesunięć liczby pracujących w podregionie poznańskim wskazuje na wzrost tej liczby w latach 2005-

2011 o 28 579 osób, co stanowi ponad dwukrotnie wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion 

poznański rozwijał się w latach 2005-2011 w tym samym tempie, co średnia dla województwa 

wielkopolskiego, liczba pracujących wzrosłaby o 11 481 osób). W okresie 2005-2011 wzrost zanotowały grupy 

sekcji: handel, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, 

przemysł i budownictwo oraz pozostałe usługi.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście liczby pracujących: handel, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja, przemysł i budownictwo oraz pozostałe usługi. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu poznańskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

Tabela 51 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu poznańskiego – liczba pracujących 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion miasto Poznań 

Analiza przesunięć liczby pracujących w mieście Poznań wskazuje na wzrost tej liczby w latach 2005-2011 o 

10 429 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion miasto Poznań rozwijał się 

w latach 2005-2011 w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

wzrosłaby o 17 824 osoby). W okresie 2005-2011 wzrost pracujących zanotowano w grupach sekcji: 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście liczby pracujących: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 

obsługa rynku nieruchomości, pozostałe usługi. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla miasta Poznania przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 52 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla miasta Poznania – liczba pracujących 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

 

Wyniki analizy dla poszczególnych subregionów przedstawia poniższa mapa. 

Poszczególne branże przedstawione zostały przy wykorzystaniu różnych kolorów, zgodnie z zamieszczoną 

legendą. Wielkość okręgów wskazuje na przybliżoną skalę dominacji poszczególnych sekcji w 

poszczególnych podregionach na podstawie analizy przesunięć udziałów. 
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Mapa 7 Analiza przesunięć udziałów – pracujący  
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4.3.3. Wartość dodana brutto  

Badanie objęło analizę wartości dodanej brutto, wg sekcji PKD 2007, dane za lata  2001-2010, na poziomie 

województwa oraz analizę wartości dodanej brutto, wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata  2001-2010, na 

poziomie subregionów. 

 

Wartość dodana brutto na poziomie województwa 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy wartości dodanej brutto wg sekcji PKD na poziomie 

województwa. 

 

Tabela 53 Wyniki analizy wartości dodanej brutto wg sekcji PKD na poziomie województwa 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto (WDB) w Wielkopolsce wskazuje na wzrost liczby zatrudnionych w 

latach 2001-2010 o 51 270 mln PLN. Gdyby województwo w tym samym czasie rozwijało się w tym samym 

tempie co średnia dla kraju, wartość dodana brutto wzrosłaby o 51 555 mln PLN. Cechy rozwoju specyficzne 

dla województwa dały w okresie 2001-2010 wartość 671 mln PLN. Wpłynął na to szczególny rozwój w 

obszarze sekcjach: D (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię), F (budownictwo), G (handel hurtowy i 

detaliczny), H (transport i gospodarka magazynowa+Informacja i komunikacja), C (przetwórstwo 

przemysłowe), P (edukacja), N (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 
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Wartość dodana brutto na poziomie podregionów 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe wyniki analizy wartości dodanej brutto wg grup sekcji PKD na 

poziomie podregionów. 

 

Podregion kaliski 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w podregionie kaliskim wskazuje na jej wzrost w latach 2001-2010 

o 9 046 mln PLN, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion kaliski w latach 2001-

2010 rozwijał się w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, WDB wzrosłaby o 8 567 

mln PLN). Wzrost wartości WDB nastąpił jedynie w grupie sekcji przemysł i przetwórstwo przemysłowe.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście WDB: przemysł i przetwórstwo przemysłowe. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu kaliskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 54 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu kaliskiego – WDB  

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 
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Podregion koniński 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w podregionie konińskim wskazuje na jej wzrost w latach 2001-

2010 o 7 638 mln PLN, co stanowi nieznacznie wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion 

koniński w latach 2001-2010 rozwijał się w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, 

WDB wzrosłaby o 7 601 mln PLN). Wzrost wartości WDB nastąpił jedynie w grupie sekcji przetwórstwo 

przemysłowe.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście WDB: przetwórstwo przemysłowe. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu konińskiego przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 55 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu konińskiego – WDB 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion leszczyński 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w podregionie leszczyńskim wskazuje na jej wzrost w latach 2001-

2010 o 8 236 mln PLN, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion leszczyński w 

latach 2001-2010 rozwijał się w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, WDB 

wzrosłaby o 7 194 mln PLN). Wzrost wartości WDB nastąpił w grupach sekcji: przemysł, przetwórstwo 

przemysłowe, handel, zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście WDB: przemysł, przetwórstwo przemysłowe, handel, 

zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu leszczyńskiego przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 56 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu leszczyńskiego – WDB 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion pilski 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w podregionie pilskim wskazuje na jej wzrost w latach 2001-2010 

o 4 643 mln PLN, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion pilski w latach 2001-

2010 rozwijał się w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, WDB wzrosłaby o 5 341 

mln PLN). Wzrost wartości WDB nastąpił przede wszystkim w grupach sekcji: przetwórstwo przemysłowe, 

przemysł.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście WDB: przetwórstwo przemysłowe, przemysł. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu pilskiego przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 57 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu pilskiego – WDB 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion poznański 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w podregionie poznańskim wskazuje na jej wzrost w latach 2001-

2010 o 12 238 mln PLN, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion poznański w 

latach 2001-2010 rozwijał się w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, WDB 

wzrosłaby o 10 429 mln PLN). Wzrost wartości WDB nastąpił przede wszystkim w grupach sekcji: handel, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, budownictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości, pozostałe usługi, przemysł.  

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście WDB: handel, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

budownictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości, pozostałe usługi, 

przemysł. Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu poznańskiego przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 58 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu poznańskiego – WDB 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Podregion miasto Poznań 

Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w mieście Poznań wskazuje na jej wzrost w latach 2001-2010 o 

14 671 mln PLN, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby miasto Poznań w latach 2001-2010 

rozwijało się w tym samym tempie, co średnia dla województwa wielkopolskiego, WDB wzrosłaby o 17 340 

mln PLN). Nieznaczny wzrost wartości WDB nastąpił przede wszystkim w grupach sekcji: działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi.  

 

Dominujące grupy sekcji PKD w kontekście WDB: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości, pozostałe usługi. 

Szczegółowe wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu m. Poznań przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 59 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla podregionu m. Poznań – WDB 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

 

Wyniki analizy dla poszczególnych subregionów przedstawia poniższa mapa. 

Poszczególne branże przedstawione zostały przy wykorzystaniu różnych kolorów, zgodnie z zamieszczoną 

legendą. Wielkość okręgów wskazuje na przybliżoną skalę dominacji poszczególnych sekcji w 

poszczególnych podregionach na podstawie analizy przesunięć udziałów. 
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Mapa 8 Analiza przesunięć udziałów – wartość dodana brutto  
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4.3.4. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe  

 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na poziomie województwa 

Badanie shift-share nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach (nakłady inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach wg sektorów ekonomicznych (PKD 2007), dane na lata 2008-2011, na poziomie 

województwa) pokazuje, że w latach 2008-2011 obserwowano wyraźny spadek tej wartości. Wpłynęły na to 

tendencje na rynku krajowym (PO= -316 mln PLN), pogłębione przez sytuację w gospodarce województwa 

wielkopolskiego. Łącznie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach regionu spadły w analizowanych okresie 

o 1 mld PLN. Analiza wskazuje jednak, że specyficzne dla regionu warunki korzystnie wpłynęły na nakłady 

inwestycyjne w sektorze przemysł i budownictwo, pozostałe usługi i działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

oraz obsługa rynku nieruchomości.  

Dominujący sektor w kontekście nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach to przemysł i budownictwo. 

Poniższa tabela zawiera wyniki analizy nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach wg sektorów 

ekonomicznych, na poziomie województwa. 

 

Tabela 60 Wyniki analizy nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach wg sektorów 
ekonomicznych, na poziomie województwa 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Środki trwałe w przedsiębiorstwach na poziomie województwa 

Jeśli chodzi zaś o wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (nakłady inwestycyjne i środki trwałe 

w przedsiębiorstwach wg sektorów ekonomicznych (PKD 2007), dane na lata 2008-2011, na poziomie 

województwa) to analiza przesunięć udziałów w latach 2008-2011 wskazuje na łączny wzrost o  niemal 20 

mld PLN Jest to wzrost niemal równy temu który wynika ze średniego wzrostu tej kategorii w ujęciu 

ogólnokrajowym. Interesujące jest jednak wskazanie dominujących w gospodarce regionu pod względem 

przyrostu wartości brutto środków trwałych sektorów. Specyfika regionu wielkopolskiego wpłynęła szczególnie 

korzystnie na wzrost w sektorze przemysł i budownictwo. 

Dominujący sektor w kontekście wartości brutto środków trwałych to przemysł i budownictwo. 
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Poniższa tabela zawiera wyniki analizy wartości brutto środków trwałych wg sektorów ekonomicznych, na 

poziomie województwa. 

 

 

Tabela 61 Wyniki analizy wartości brutto środków trwałych wg sektorów ekonomicznych, na 
poziomie województwa 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

4.3.5. Produkcja sprzedana przemysłu  

Analiza shift-share produkcji sprzedanej przemysłu (produkcja sprzedana przemysłu wg sekcji PKD 2007, 

dane za lata 2006-2011) na poziomie województwa jest kolejnym istotnym elementem wskazania grup 

działalności gospodarczej dominujących w gospodarce regionu. W latach 2005-2011 produkcja sprzedana 

przemysłu regionu wielkopolskiego wzrosła łącznie o ponad 27 mld PLN. Gdyby przemysł w Wielkopolsce 

rozwijała się zgodnie ze średnią dla Polski ten wzrost byłby znacząco wyższy i wyniósłby ponad 41 mld PLN. 

W gospodarce regionu wielkopolskiego zaobserwować można jednak takie działy przemysłu, które napotkały 

tu szczególnie dobre warunki rozwoju, co w efekcie przyniosła w analizowanym okresie znaczący wzrost 

produkcji sprzedanej przemysłu. Do taki wzrostowych grup przemysłu w regionie należą produkcja mebli, 

produkcja papieru i wyrobów z papieru, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych i poligrafia. 

Dominujące grupy sekcje PKD w kontekście produkcji sprzedanej przemysłu produkcja mebli, produkcja 

papieru i wyrobów z papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

101 

 

 

 

Tabela 62 Wyniki analizy shift-share produkcji sprzedanej przemysłu 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 
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4.3.6. Innowacje i sektor B+R 

Aby ocenić poziom rozwoju działalności innowacyjnej i sektora B+R analizie poddano: 

 Zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych, dane za lata 2002-2011, na poziomie 

województwa 

 Liczbę pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki, dane za lata 2004-2011, na 

poziomie województwa  

 Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności, dane za lata 

2008-2011, na poziomie województwa 

 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, dane za lata 2005-2011, na poziomie 

województwa 

 

Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa 

Analiza liczby zatrudnionych w sektorze badań i rozwoju wskazuje na niepokojącą tendencję spadku liczby 

pracujących w branży B+R w regionie wielkopolskim. W latach 2005-2011 liczba pracujących zmniejszyła się 

o 316 osób. Należy zaznaczyć, że gdyby województwo wielkopolskie rozwijało się w tym zakresie średnim 

tempie dla Polski, liczba zatrudnionych w sektorze B+R wzrosłaby o ponad 1 000 osób. Oznacza to, że 

warunki związane z kondycją i profilem gospodarki regionu wielkopolskiego wpłynęły na spadek liczby 

zatrudnionych. Najlepiej w tym zakresie wyglądała sytuacja w sektorze szkolnictwa, który był w Wielkopolsce 

obszarem wzrostu.   

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych 

na poziomie województwa. 

 

Tabela 63 Wyniki analizy zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie 
województwa 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

 

Liczba pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy liczby pracujących w sektorach wiedzochłonnych i 

wysokiej techniki na poziomie województwa. 
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Tabela 64 Wyniki analizy liczby pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej 
techniki na poziomie województwa 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych Eurostat 

 

Analiza gromadzonych przez Eurostat danych statystycznych pozwala zweryfikować powyższe dane 

dotyczące zatrudnionych w sektorze R+D. Analiza danych Eurostat wskazuje, że w latach 2004-2011 liczba 

osób zatrudnionych w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki w Wielkopolsce wzrosła o 217 osób. Po 

raz kolejny widać jednak, że na tle Polski region wielkopolski rozwija się pod tym względem wolniej. Gdyby 

wzrost liczby zatrudnionych podążał za średnią dla Polski, to w tym okresie przybyłyby w regionie 452 miejsca 

pracy. Największy wzrost obserwowany byłby w sektorze usług wiedzochłonnych i wysokiej techniki. Również 

pewien, choć nie tak już znaczący wzrost, zaobserwowany byłby w obszarze produkcji wysokich technologii. 

Specyfika regionu ograniczyła jednak wzrosty w tych obszarach. W największym stopniu negatywne cechy 

gospodarki Wielkopolski wpłynęły na liczbę pracujących w sektorze usług wiedzochłonnych i wysokiej 

techniki.   

 

Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R  

Uzupełnieniem do analizy liczby osób zatrudnionych w sektorze B+R jest analiza nakładów na tę działalności 

w sektorze przedsiębiorstw. Spadek nakładów na działalność B+R o ponad 5,5 mln PLN w latach 2008-2011 

potwierdza negatywną tendencję w tym sektorze w regionie wielkopolskim. Należy jednak z pewnym 

dystansem podejść do tych danych z uwagi na brak zgromadzonych przez GUS wielu danych dotyczących 

poszczególnych kierunków działalności w województwie wielkopolskim. Dostępne dane wskazują jednak, że 

gdyby sektor ten rozwijał się zgodnie ze średnią dla Polski to w latach 2008-2011 zaobserwowalibyśmy wzrost 

tych nakładów w Wielkopolsce o ponad 51 mln PLN. Tymczasem do nielicznych kierunków działalności, które 

uzyskały w Wielkopolsce sprzyjające warunki rozwoju badań i rozwoju należą: produkcja wyrobów z gumy i 
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tworzyw sztucznych, produkcja metalowych wyrobów gotowych. W związku z brakiem danych statystycznych 

(na podobnym poziomie dla wszystkich lat z zakresu 2008-2011) dla poszczególnych kierunków działalności 

w naturalny sposób preferowane w wynikach analizy są te kierunki działalności dla których dostępny jest 

pełen zestaw danych. Dlatego też należy jeszcze raz podkreślić, iż dokonana analiza, z powodu braku 

kompletnych danych jest niepełna i do jej wyników należy podchodzić z ostrożnością jako tylko częściowo 

prezentujących rzeczywisty obraz nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność 

B+R wg kierunków działalności. 

Tabela 65 Wyniki analizy nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg 
kierunków działalności 
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Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 

Analizując okres 2006-2011 w zakresie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych 

obserwujemy bardziej optymistyczne niż w poprzednim przypadku (lata 2008-2011 dla całej gospodarki 

regionu) dane. Całościowe nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w tym 

okresie wzrosły o ponad 615 mln PLN, z czego na działalność B+R o niemal 300 mln PLN. Mniej więcej 

połowa tego wzrostu związana była z tendencjami ogólnokrajowymi, a połowa wynikała ze specyfiki regionu 

wielkopolskiego. Na działalność innowacyjną składa się wiele innych elementów niż prowadzona wewnątrz 

przedsiębiorstw działalność B+R. Obok tak rozumianej działalności badawczo-rozwojowej  obszarami wzrostu 

w Wielkopolsce w latach 2006-2011 były również nakłady na środki trwałe i zakup oprogramowania. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy nakładów na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Tabela 66 Wyniki analizy nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 

 

Źródło: analiza własna na podstawie danych GUS 

Przedsiębiorstwa z sektora usług 

Wśród przedsiębiorstw z sektora usług nakłady na działalność innowacyjną spadły w latach 2006-2011 o 

ponad 80 mln PLN. Gdyby sektor ten rozwijał się w tempie średnim dla Polski zaobserwowalibyśmy wzrost w 

tej dziedzinie o niemal 35 mln PLN. Negatywne tendencje  w obserwowane wśród przedsiębiorstw z sektora 

usług województwa wielkopolskiego nie są niwelowane przez niewielkie wzrosty nakładów związane z 

cechami regionu w obszarze działalności badawczo-rozwojowej czy szkolenia personelu.  

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki analizy nakładów na działalność innowacyjną w 

przedsiębiorstwach z sektora usług. 

Tabela 67 Wyniki analizy nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług 
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5. Analizy uzupełniające 

5.1. Analiza klastrów i inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce 

W ujęciu Michaela Portera klaster to „znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw i 

powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączona podobieństwami i wzajemnie 

się uzupełniająca”
1
.  

Zwykle klastry obejmują firmy-oferentów produktów finalnych, dostawców maszyn, urządzeń, komponentów, a 

więc przedsiębiorstwa z branż wspierających, instytucje finansowe, badawczo-rozwojowe i wchodzące w 

skład samorządów gospodarczych, a także firmy z branż pokrewnych.  

W sposób syntetyczny naturę klastra przedstawia koncepcja „potrójnej helisy”
2
, zgodnie z którą klaster działa 

na pograniczu trzech stref – publicznej, badawczo-rozwojowej i biznesowej
3
. Opracowanie autorstwa Sölvell, 

Lindqvist, Ketels, 2003 wymienia cztery zasadnicze cechy klastrów
4
: 

Bliskość 
geograficzna 

Firmy-uczestnicy klastra muszą znajdować się odpowiednio blisko siebie, aby mogły 
wystąpić pozytywne efekty przenikania i korzystanie z tych samych zasobów; 

Powiązania 
Aktywność firm musi być nakierowana na wspólny cel, aby móc czerpać z 

geograficznej bliskości oraz interakcji; 

Interakcje 
Sama bliskość geograficzna i zorientowanie na wspólny cel nie wystarcza, konieczne 

są interakcje między przedsiębiorstwami; 

Liczba 
podmiotów 

Interakcje muszą zachodzić pomiędzy odpowiednio dużą liczbą uczestników – firm 
oraz instytucji (tzw. masa krytyczna). 

Klastry w województwie wielkopolskim przeanalizowano w powyższym ujęciu. 

 

Rozmieszczenie geograficzne 

Województwo wielkopolskie pod względem liczby funkcjonujących inicjatyw klastrowych ustępuje tylko 

województwu mazowieckiemu. Według różnych źródeł w Wielkopolsce zarejestrowanych jest od ośmiu 

klastrów (dane European Cluster Observatory, ECO) do dwudziestu trzech klastrów i inicjatyw klastrowych 

(Interaktywna Mapa Klastrów). Niniejsza analiza wykazała działanie dwudziestu dziewięciu sformalizowanych 

inicjatyw klastrowych. 

Na podstawie Interaktywnej Mapy Klastrów w Wielkopolsce można stwierdzić, że obejmują one swym 

zasięgiem praktycznie większość subregionów, a rozmieszczenie przedsiębiorstw w klastrach nie wykracza 

poza subregiony, w których działają. Najliczniej w sieci są włączone przedsiębiorstwa z miasta Poznania, 

dalej z powiatu pleszewskiego, poznańskiego i kaliskiego. Wyjątek stanowią: Polski Klaster Innowacyjnych 

Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”, Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego zrzeszające 

członków z całej Polski oraz Narodowe Centrum Archiwizacji – Klaster Archiwizacji Cyfrowej – zrzeszające 

podmioty z województwa lubuskiego. 

W grupie klastrów w Wielkopolsce daje się wskazać takie, które zasługują na miano lokalnych oraz 

regionalnych. Do zbioru lokalnych zalicza się te sieci, które obejmują swoim zasięgiem jeden subregion albo 

mogą wskazywać w gronie przedsiębiorstw podmioty z dwóch lub więcej subregionów, jednakże z wyraźną 

dominacją jednego subregionu. Dominacja przedsiębiorstw z jednego subregionu przemawia jednak za 

lokalnym charakterem klastra.  

                                                 
1
 Michael E. Porter "Clusters and the New Economics of Competition”, HBR 1998 

2
 Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, cLOe – cluster linked over europe, interreg iiic 

west, PARP, Warszawa 2007 
3
 Niektóre źródła wskazują czwarty i piąty wymiar działania klastrów: ludzki i finansowy (Better Cluster policies and tools for 
implementation, TACTICS Internationalisation Handbook 2012). Nie były one jednak brane pod uwagę w niniejszym badaniu.  
4
  rjan Sölvell, Göran Lindqvist, Christian Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, 2003 
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Klastry regionalne Subregion 

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Kaliski, koniński 

 

Klastry lokalne Powiaty 

Wielkopolski Klaster Lotniczy Kaliski 

Klaster Automatyki Przemysłowej Ostrów Kaliski 

Klaster Kotlarski Kaliski 

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie Leszczyński 

Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki Leszczyński 

Leszczyński Klaster Budowlany Leszczyński 

BIOREGION Wielkopolska 
Centrum Innowacji i Technologii Konfekcjonowania 
Produktów Spożywczych – Europejskie 
Porozumienie Kompetencyjne 
e-Commerce Connections 
Ekonlex – Wielkopolski Klaster Prawno-
Ekonomiczny 
Grupa Doradczo-Szkoleniowa Taurus 
Klaster GIFT 
Narodowe Centrum Archiwizacji – Klaster 
Archiwizacji Cyfrowej 
Polski Klaster Innowacyjnych Technologii 
Kuźniczych „HEFAJSTOS” 
Poznański Klaster Edukacyjny 
Swarzędzki Klaster Producentów Mebli 
SynergIT Klaster Informatyczny 
Wielkopolski Biogaz 
Wielkopolski Klaster – Innowacyjny Dom 
Wielkopolski Klaster Chemiczny  
Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej 
Wielkopolski Klaster Firm Projektowo – 
wykonawczych ARCHI-PROJEKT 
Wielkopolski Klaster MEBEL DESIGN 
Wielkopolski Klaster Medyczny 
Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny 
Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik 
Automatyzacji ELPROTECH 
Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych 
PLASTOPOLIS 

Poznański i m. Poznań 

Źródło: analiza własna  

 

Jednostki sfery B+R w sieciach to podmioty z miasta Poznania, m.in.: Politechnika Poznańska, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Włókien Naturalnych, Instytut Technologii Drewna, Instytut 

Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe. 

Podobnie instytucje otoczenia biznesu są zlokalizowane zasadniczo w mieście Poznaniu lub w powiecie 

poznańskim: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów 

i Kooperacji, F5 Konsulting, ITTI, Nickel Technology Park Poznań, Wielkopolska Regionalna Izba Rolno-

Przemysłowa, Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza, Wielkopolska Izba Turystyczna, Wielkopolska Izba 

Gastronomii, regionalne instytucje otoczenia biznesu, np.: Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, 

Pleszewska Izba Gospodarcza, Leszczyńskie Centrum Biznesu. 
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Lokalizację inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce przedstawia poniższa mapa. 

 

Mapa 9 Lokalizacja inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce 

 

 

 

 

Struktura klastrów 

W sieciach dominują firmy mikro, małe i średnie, w przeważającej części z polskim kapitałem. Członkami 

klastrów są również instytucje otoczenia biznesu, podmioty sfery B+R oraz instytucje samorządu 

terytorialnego. 

Uruchomienie inicjatywy klastrowej może być wynikiem oddolnych działań podmiotów zainteresowanych 

współpracą (tzw. podejście oddolne) lub być wynikiem działań odgórnych podejmowanych przez władze 

publiczne (tzw. podejście odgórne). Analiza inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce pokazała, że większość z 

nich jest efektem podejścia oddolnego – w części przypadków nieformalne kontakty firm zlokalizowanych w 

ramach branży na jednym obszarze geograficznym skutkowały wspólnymi projektami i sukcesywnie 

ewoluowały w stronę decyzji o formalizacji współpracy i szukania synergii w szerszym wymiarze.  

Sposób tworzenia klastrów w Wielkopolsce jest bardzo różny. Najczęściej inicjatorami powołania klastrów były 

podmioty sektora prywatnego, które tworzyły klastry samodzielnie bądź współuczestniczyły w ich utworzeniu. 
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W ten sposób utworzono ponad 62% (18) klastrów (np. Klaster Kotlarski, Klaster Poligraficzno-Reklamowy w 

Lesznie, Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”, Wielkopolski Klaster Lotniczy). 

Mniejszą aktywnością w tworzeniu klastrów wykazał się sektor nauki i B+R oraz sektor publiczny, z inicjatywy 

których (we współpracy) utworzono 12 klastrów (ponad 41%), przy czym sektor publiczny samodzielnie 

zainicjował powstanie jedynie 4 klastrów (ponad 13%) (np. Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, Klaster 

Spożywczy Leszczyńskie Smaki, Poznański Klaster Edukacyjny). 

Analizowane klastry tworzono głównie w ramach tzw. inicjatyw oddolnych, identyfikowanych w momencie, gdy 

skupiska oraz związki kooperacyjne przedsiębiorstw powstają samoistnie, a motywem powstania klastra jest 

aktywność własna firm lub osób fizycznych. W ten sposób powstało 20 badanych klastrów, czyli ponad 68%. 

Ponad 31 % (9), odnotowano w przypadku klastrów tworzonych w wyniku inicjatywy odgórnej, 

charakterystycznej dla tych ośrodków, w których podmiotem zachęcającym do ich powstania są jednostki 

spoza sektora przedsiębiorstw, czyli instytucje non profit i sektor publiczny (Klaster Spożywczy Południowej 

Wielkopolski, Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki, Poznański 

Klaster Edukacyjny). Analiza pokazała, że inicjatywa mieszana (inicjowanie działalności klastra będące formą 

porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami instytucji spoza biznesu), miała miejsce w 

około 55% klastrów (16). 

 

Interakcje 

Pomiędzy zlokalizowanymi w geograficznej bliskości przedsiębiorstwami – producentami, dostawcami i 

klientami występują interakcje, o czym świadczy podejmowanie przez nie kooperacji, dostrzeganie 

konsekwencji wchodzenia w relacje kooperacyjne i umiejętność zdefiniowania obszarów współpracy. 

W przypadku funkcjonowania klastrów relacje między członkami są niezwykle istotne. Analizując strukturę 

relacji pod kątem badania desktop research oraz rozmów prowadzonych z dziesięcioma przedstawicielami 

wielkopolskiego biznesu, w tym trzema członkami klastrów należy wskazać w większym stopniu związki o 

charakterze bieżącym, „tu i teraz” aniżeli relacje o charakterze strategicznym.  

Wszystkie analizowane klastry koordynowane są każdorazowo przez jeden podmiot. Rola koordynatorów 

polega na diagnozowaniu potrzeb przedsiębiorstw z sieci, organizowaniu współpracy, stymulowaniu wymiany 

wiedzy i doświadczeń oraz promocji. Współpraca wewnątrz badanych sieci jest nakierowana w większym 

stopniu na transfer wiedzy i know-how niż na wspólne tworzenie nowych technologii. Zaobserwowano jednak 

kilka przykładów współpracy wykraczających ponad kontakty o charakterze networkingowym: wspomnieć 

należy np. o wspólnym patencie klastra Mebel Design, współpracy wewnątrz klastra SynergIT, czy kotle 

RetKlaster 25 PREMIUM - wyniku wspólnych prac 30 firm grupy pilotażowej Innowacyjny Kocioł Pleszewski. 

Kluczowym partnerem zewnętrznym klastrów są firmy doradcze i uczelnie wyższe, izby i zrzeszenia 

branżowe, w skali ogólnopolskiej. W kilku przypadkach kooperantami są również partnerzy zagraniczni, tacy 

jak laboratoria oraz instytucje certyfikujące.  

Wyniki niniejszej analizy warto odnieść do badań „Benchmarking klastrów w Polsce”. W 2012 wzięło udział 35 

klastrów z całej Polski, w tym grupa 6 klastrów z Wielkopolski (Bioregion Wielkopolska Klaster Leszczyńskie 

Smaki, Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie, Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, 

Leszczyński Klaster Budowlany, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny). Jednocześnie w inicjatywie 

„Benchmarking klastrów w Polsce – 2010" brało udział 20 klastrów  - w tym z Wielkopolski 3 klastry (Klaster 

Kotlarski, Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny, Wielkopolski Klaster 

Teleinformatyczny, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji „ELPROTECH”). 

Ze względu na strukturę uczestniczących przedsiębiorstw, charakter powiązań oraz rodzaj wewnętrznej 

współpracy w Badaniu Benchmarking (Benchmarking) klastry zaklasyfikowano do następujących grup: Klaster 

w postaci dystryktu przemysłowego (sieciowy), klaster „oś i szprychy”, klaster satelitarny. 

Klasyfikację tę wykorzystano do precyzyjniejszego określenia struktury klastrów w niniejszej analizie. 

Pokazała ona dominującą rolę klastra sieciowego składającego się z sieci małych firm o tym samym lub 

podobnym rodzaju produkcji. Charakteryzują się one możliwością szybkiej adaptacji do zmieniającego się 
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rynku i zróżnicowanych wymagań, poprzez współpracę i używanie nowych technologii. Typowym przykładem 

takiego rodzaju klastra jest Klaster Kotlarski. 

W Wielkopolsce występują również powiązania klastrowe określone w Benchmarkingu mianem „oś i szprychy” 

Charakteryzuje się on istnieniem wielkich firm, wokół których zakotwiczona jest sieć dostawców (towarów i 

usług). Małe firmy są często związane z firmą dominującą poprzez łańcuch dostaw. Zalety sąsiedztwa dużych 

firm wpływają na przyciąganie firm mniejszych. W przeciwieństwie do klastrów sieciowych wielkie firmy 

dominują w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Interakcje wynikają bardziej z powiązań w ramach 

dostaw niż z współdzielenia innowacyjności. Przykładami takich klastrów są: Wielkopolski Klaster – 

Innowacyjny Dom, Wielkopolski Klaster Lotniczy. 

 

Podejmowanie działań 

Analiza inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce pokazuje w większości przypadków dość zachowawczy 

charakter współpracy członków, koncentrujący się w głównej mierze na osiąganiu synergii płynącej ze 

wspólnej promocji oraz transferu ogólnej wiedzy biznesowej. Jeżeli dochodzi do współpracy, to ma ona 

charakter jednostkowy (firma współpracuje z firmą). Projekty, w których angażowane są liczne grupy 

podmiotów tworzące np. grupy projektowe, stanowią rzadkość.  

Dla sukcesu sieci duże znaczenie ma jej spójna, wewnętrzna struktura – interakcje między podmiotami 

wewnątrz sieci, poziom zaufania, jakim się darzą i gotowość do współpracy. W tym kontekście pozytywnie 

przedstawiają się działania podejmowane w tym zakresie przez Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie 

(przedsiębiorcy regularnie spotykają się w siedzibach swoich firm oraz na imprezach integracyjnych, na które 

zapraszane są także osoby reprezentujące otoczenie Klastra). Innymi przykładami takiego podejścia są 

Klaster Kotlarski i Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski.  

Klaster Kotlarski działający aktywnie w zakresie podnoszenia poziomu innowacyjności zasługuje na 

szczególną uwagę. W klastrze tym funkcjonuje 100 przedsiębiorstw, lecz firmy te były i są zapraszane przez 

Koordynatora do tworzenia mniejszych grup pilotażowych – „Innowacyjny Kocioł Pleszewski”, 

„Zaawansowane Technologie”, które koncentrują się na konkretnym zagadnieniu mającym poprawić ich 

innowacyjność.  

W maju 2013 roku powołano do życia Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Klasteringu (WCK). List 

założycielski podpisało 39 podmiotów reprezentujących wielkopolskie środowisko społeczne i gospodarcze. 

Członkowie WCK chcą razem stworzyć regionalny  ekosystem klastrowy, sprzyjający zarówno rozwojowi 

klastrów zidentyfikowanych na terenie regionu, jak i tworzeniu powiązań kooperacyjnych oraz wspólnych 

inicjatyw, niezależnie od etapu ich rozwoju. 

W opracowywanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości raporcie „Kierunki i założenia polityki klastrowej 

w Polsce do 2020 roku” wymieniono pośród niepokojących tendencji fakt, że większość polskich inicjatyw 

klastrowych powstała w oderwaniu od największych skupisk przedsiębiorstw, skupiska klastrowe zatrudniają 

zaledwie 1,6% populacji osób pracujących, przeznaczają niewielkie środki na badania i rozwój. Benchmarking 

klastrów w Polsce 2012 podawał przykład Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego zwracając uwagę na 

przeszkodę w funkcjonowaniu w klastrze jaką jest charakterystyczna dla polskich przedsiębiorców obawa 

przed współpracą (głównie lęk przed utratą własnej przewagi konkurencyjnej). Powołany w 2006 roku klaster 

działał w otoczeniu odrębnych inicjatyw o podobnym profilu, takich jak Wielkopolski Klaster Mebel Design czy 

Klaster Stolarzy Swarzędzkich. W 2012 roku przestał funkcjonować. 

Analiza klastrów w wymiarze ogólnopolskim i członkostwa w nich wielkopolskich firm nie pokazała skupisk 

poszczególnych branż, a jedynie pojedyncze firmy. 

W regionie zaobserwowano również ciekawy przypadek współpracy o charakterze klastrowym ma miejsce w 

powiatach Kępno - Wieruszów - Ostrzeszów. Zlokalizowane tam zakłady HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z 

o.o. - producent mebli (część międzynarodowego holdingu meblowego – IMS Group z siedzibą w Szwajcarii) 

inicjują współpracę lokalnych producentów mebli i zapewniają transfer wiedzy. Może to oznaczać zaczątki 

kolejnego klastra. 
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Przeprowadzona analiza wskazuje potrzebę precyzyjnego określenia kierunków rozwoju klastrów w 

województwie wielkopolskim i przeprowadzenia badania relacji i interakcji zachodzących pomiędzy członkami 

klastrów i otoczeniem zewnętrznym. Wyniki takiego badania stanowiłyby niezwykle istotny element w procesie 

definiowania inteligentnych specjalizacji regionu i mogłyby przyczynić się do maksymalizacji efektów sieciowej 

współpracy przedsiębiorstw. 

 

Ujęcie wg. European Cluster Observatory 

European Cluster Observatory rejestruje tylko część (8) inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce. Pokazuje 

jednak region w ujęciu branżowym pod kątem zdolności do utworzenia inicjatyw klastrowych w 

poszczególnych sektorach oraz siły ich oddziaływania. Należy wspomnieć, że żaden z klastrów według 

Cluster Observatory (Cluster Observatory Scoreboard) nie został sklasyfikowany jako silny w innowacyjnym 

regionie. 

Według ECO rozmiar i jakość wiedzy cyrkulującej w firmach zlokalizowanych w klastrach i wychodzącej poza 

nie zależy od rozmiaru klastra, stopnia specjalizacji i kierunku strategicznego rozwoju regionu, a także stopnia 

koncentracji w poszczególnych branżach. Te trzy elementy (rozmiar, specjalizacja i koncentracja) pokazują, 

czy klaster osiągnął specjalistyczną masę krytyczną do tworzenia synergii. ECO pokazuje czy klastry 

osiągnęły tę specjalistyczną masę krytyczną, przedstawiając sytuację trzech wspomnianych czynników i 

oznaczając je odpowiednio 0,1, 2 lub 3 gwiazdkami (Observatory star rating). Kryteriami ocen są: rozmiar 

(liczba zatrudnionych), specjalizacja (jeżeli region jest wyspecjalizowany w branży, w której działa klaster w 

większym stopniu niż średnia w innych regionach, oznacza to, że może pojawić się zdolność przyciągania 

aktywności gospodarczej z innych regionów, a pozytywne efekty powiązań mogą rezonować silniej) oraz 

koncentracja (pokazuje, w jakim stopniu gospodarka regionalna koncentruje się na branżach z kategorii, w 

której działa klaster). 

Wyniki analizy ECO przedstawiają się następująco: 

 

Tabela 68 Observatory Star Rating Wielkopolska, stan 2011, dane z 2010 

Branża Zatrudnienie Podmioty gosp. 
Observatory star 

rating 

Usługi budowlane i sprzęt 28853 3282 3 

Meble 29086 2353 3 

Żywność przetworzona 50462 4706 3 

Oświetlenie i urządzenia elektryczne 6147 243 2 

Produkty papiernicze 13832 1921 2 

Tekstylia 9862 710 2 

Budowlana 32281 15486 1 

Edukacja i tworzenie wiedzy 23635 1457 1 

Ropa i gaz 2546 38 1 

Źródło: European Cluster Observatory  

 

Lokalizacja klastrów a branże kluczowe 

Porównano również inicjatywy klastrowe w subregionach pod kątem ich występowania w obszarach koncentracji branż. 
Wyniki analizy pokazały, że w większości przypadków lokalizacja klastrów jest zgodna z branżami dominującymi w tych 
lokalizacjach. Widać to przede wszystkim w subregionie leszczyńskim i kaliskim, gdzie funkcjonujące klastry odpowiadają 
specyfice branż dominujących (przetwórstwo przemysłowe). Zestawienie pokrywających lokalizacji branż dominujących i 
klastrów ukazują poniższe tabela oraz mapa. 
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Tabela 69 Lokalizacja klastrów a branże kluczowe 

Klaster Subregion 
Pokrycie z branżą 

dominującą 

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Kaliski, koniński TAK 

Wielkopolski Klaster Lotniczy Kaliski TAK 

Klaster Automatyki Przemysłowej Ostrów Kaliski TAK 

Klaster Kotlarski Kaliski TAK 

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie Leszczyński TAK 

Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki Leszczyński TAK 

Leszczyński Klaster Budowlany Leszczyński TAK 

Centrum Innowacji i Technologii 
Konfekcjonowania Produktów Spożywczych – 
Europejskie Porozumienie Kompetencyjne 

Poznański i m. Poznań TAK 

e-Commerce Connections Poznański i m. Poznań TAK 

Ekonlex – Wielkopolski Klaster Prawno-
Ekonomiczny 

Poznański i m. Poznań TAK 

Grupa Doradczo-Szkoleniowa Taurus Poznański i m. Poznań TAK 

Klaster GIFT Poznański i m. Poznań TAK 

Narodowe Centrum Archiwizacji – Klaster 
Archiwizacji Cyfrowej 

Poznański i m. Poznań TAK 

Poznański Klaster Edukacyjny Poznański i m. Poznań TAK 

SynergIT Klaster Informatyczny Poznański i m. Poznań TAK 

Wielkopolski Klaster Firm Projektowo – 
wykonawczych ARCHI-PROJEKT 

Poznański i m. Poznań TAK 

Wielkopolski Klaster Medyczny Poznański i m. Poznań TAK 

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny Poznański i m. Poznań TAK 

Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych 
PLASTOPOLIS 

Poznański i m. Poznań TAK 

Rys: Lokalizacja klastrów a branże kluczowe 
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Mapa 10 Zestawienie dominujących branż z analizą klastrów 
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Tabela 70 Sformalizowane inicjatywy klastrowe w Wielkopolsce 

 
Nazwa klastra Branża 

Rok 
utworze
nia 

Liczba 
członków 
klastra 

Lokalizacja 
Koordynator 
klastra 

Adres 
www 

Profil działalności 

1 Klaster Spożywczy 
Południowej 
Wielkopolski-
Stowarzyszenie w 
Kaliszu  

 

Spożywcza 2009 33 Subregion 
kaliski 

Regionalna 
Izba 
Gospodarcz
a w Kaliszu 

klaster.k
alisz.pl 

Klaster obejmuje firmy z subregionu kaliskiego i konińskiego produkujące słodycze, 
przetwory mleczne, wyroby mięsne, produkty żywnościowe, prowadzące 
konfekcjonowanie i dystrybucję przypraw, produkcję maszyn i urządzeń dla 
przetwórstwa spożywczego oraz dystrybucję produktów żywnościowych na obszarze 
województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Członkowie to w 
przeważającej części firmy (24). Struktura mieszana (przeważają firmy małe i 
średnie, z wiodąca pozycją firmy: Jutrzenka Colian sp. z o.o.). 

Klaster został powołany z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu oraz 
grupy przedsiębiorców i do chwili obecnej jest afiliowany przy tej Izbie. Klaster 
korzysta z siedziby Izby oraz obsługi biurowo-kancelaryjnej. 

Celem klastra jest kreowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia 
konkurencyjności kaliskich firm branży spożywczej, wdrażanie nowych produktów, 
innowacyjnych technologii i rozwiązań. Celem pośrednim jest budowanie zaufania 
pomiędzy członkami Klastra oraz szerzeniu wiedzy o potrzebie i możliwościach 
budowania systemów powiązań sieciowych i wzajemnego transferu technologii. 

Zasięg terytorialny sieci obejmuje powiaty południowej Wielkopolski, ze szczególnym 
znaczeniem Kalisza i Konina. 

Klaster stworzył platformę internetową: Wirtualna Giełda Towarowa, która w zamyśle 
ma tworzyć możliwości realizacji wspólnych zamówień, aukcji, dystrybucji surowców 
i produktów oraz promocji i marketingu. 

Laureat konkursu Wielkopolskie Klastry na Rzecz Innowacyjności 2011. 

2 Klaster Kotlarski 

 

Mechaniczn
a 

2009 80 Pleszew Stowarzysze
nie Klaster 
Kotlarski 

klasterk
otlarski.
pl 

Pierwsze zalążki współpracy firm - w 2003 roku. Początkowo inicjatywa prowadziła 
swoją działalność w oparciu o środki pochodzące ze składek. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (62) - producenci kotłów grzewczych, 
podzespołów i elementów grzewczych, a także firmy wytwarzające elektroniczne 
regulatory sterujące procesem spalania. 
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Nazwa klastra Branża 

Rok 
utworze
nia 

Liczba 
członków 
klastra 

Lokalizacja 
Koordynator 
klastra 

Adres 
www 

Profil działalności 

Zadania: inicjowanie i wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych (na 
rzecz wzrostu konkurencyjności branży i innowacyjności)  

Inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń 
grzewczych z podmiotami prowadzącymi działalność naukową lub badawczo-
rozwojową, propagowanie wiedzy o branży i dla branży 

Demokratyczna struktura organizacyjna: grupa branżowa (wszystkie 
przedsiębiorstwa) i grupy pilotażowe (mniejsze zespoły, np. Innowacyjny Kocioł 
Pleszewski, Zaawansowane Technologie). 

Spotkania klastrowe odbywają się systematycznie na różnych poziomach, w 
zależności od potrzeb realizowanych projektów. Powoływane też są wewnętrzne 
klastrowe zespoły ekspertów, współpracujące z określonymi zespołami konsultantów 
zewnętrznych. 

Klaster dysponuje własną aparaturą badawczą do dyspozycji członków, 
współpracuje z uczelniami, pośredniczy w udostępnianiu wyników badań. 

Klaster posiada własny depozyt aparaturowy. Jego zadaniem depozytu jest 
nauczenie przedsiębiorców kompleksowego podejścia do 

procesów innowacyjnych, w tym projektowania przy użyciu zebranej w jednym 
miejscu aparatury i literatury.   

Klaster dysponuje „Biblioteką dobrych praktyk”, składającą się z sześciu zeszytów 
porządkujących wiedzę przedsiębiorców z zakresu konstrukcji, wzornictwa, 
certyfikacji, technologii oraz logistyki i zarządzania. 

Klaster Kotlarski jako jeden z niewielu funkcjonujących w Polsce posiada wspólny 
produkt, Kocioł RetKlaster 25 PREMIUM - wynik wspólnych prac 30 firm grupy 
pilotażowej Innowacyjny Kocioł Pleszewski. (wyróżnienie podczas 
Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2008. 

1. miejsce w konkursie Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności 

3 Klaster 
Poligraficzno-
Reklamowy w 

Poligrafia, 
reklama, 

produkcja 

2007 37 Leszno Stowarzysze
nie Klaster 
Poligraficzno
-Reklamowy 

poligrafi
a.leszno
.eu 

Stowarzyszenie osób fizycznych Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie 
zrzesza właścicieli przedsiębiorstw, współwłaścicieli i kluczowych pracowników 26 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży poligraficznej i reklamowej: 24 z 
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Nazwa klastra Branża 

Rok 
utworze
nia 

Liczba 
członków 
klastra 

Lokalizacja 
Koordynator 
klastra 

Adres 
www 

Profil działalności 

Lesznie 

 

opakowań, 

papiernictwo 

w Lesznie nich należy do kategorii mikro, 2 do kategorii małych przedsiębiorstw. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (25). Reprezentowane są: drukarnie, 
agencje reklamowe, wykonawcy reklamy wizualnej, gadżetów reklamowych i trofeów 
sportowych, producenci opakowań i galanterii papierniczej oraz przygotowalnia 
poligraficzna. Firmy zlokalizowane są w powiecie leszczyńskim, rawickim, 
gostyńskim, wschowskim oraz górowskim. 

Powołanie Klastra Poligraficzno-Reklamowego było konsekwencją istnienia 
nieformalnych powiązań pomiędzy podmiotami w branży poligraficzno-reklamowej. 

Celem statutowym działalności klastra jest podnoszenie konkurencyjności sektora, 
popularyzowanie postaw proinnowacyjnych, podnoszenie poziomu technologicznego 
świadczonych usług, pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy 
przedsiębiorcami, integracja środowiska branży poligraficznej i reklamowej w 
subregionie leszczyńskim, budowanie relacji partnerskich z instytucjami B+R, 
administracją regionalną i lokalną. 

Działalność realizowana ze składek członkowskich i poprzez nieodpłatną pracę 
członków Stowarzyszenia. 

Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu 
Poligraficznego (COBRPP) - realizacja 7 projektów badawczo-rozwojowych. 

Dostosowanie publicznej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy klastra: 
współpraca z Zespołem Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w zakresie 
nowych kierunków kształcenia (Technik organizacji reklamy, Technik cyfrowych 
procesów graficznych). 

4 Wielkopolski Klaster 
Energii Odnawialnej 

 

Energia 
odnawialna 

2009 24 Poznań Polska Izba 
Gospodarcz
a 
Importerów, 
Eksporterów 
i Kooperacji 

wielkopo
lskieklas
try.pl/kla
ster-
energii-
odnawial
nej 

W marcu 2008 Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji 
podjęła  działania związane z powołaniem kilku inicjatyw klastrowych, które 
połączone zostały w jedną sieć współpracy pod nazwą Wielkopolska Innowacyjna 
Sieć Kooperacji. 

Sieć współpracy WKEO tworzą: firmy (18) – członkowie sieci, Polska Izba 
Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jako lider oraz Wielkopolski Klub 
Kapitału – partner strategiczny, jednostki badawczo-rozwojowe, przedstawiciele 
władz samorządowych lokalnych i regionalnych oraz politycznych, instytucje 
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finansowe i firmy doradcze (w tym doradztwa technologicznego). 

5 Narodowe Centrum 
Archiwizacji – 
Klaster Archiwizacji 
Cyfrowej 

IT 2011 11 Poznań Narodowe 
Centrum 
Archiwizacji 

nca.org.
pl 

Projekt klastrowy obejmuje badania, szkolenia oraz konferencje, dzięki którym 
można zaoferować nową usługę grupom docelowym. Większość prac wykonywana 
w obrębie dwóch centrów przetwarzania danych tj. SINERSIO DataCenter na terenie 
Parku Technologicznego INTERIOR w Nowej Soli, oraz PCPD na terenie 
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W zamierzeniach w skład Klastra 
wchodzić będą członkowie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Z inicjatywy 
Narodowego Centrum Archiwizacji Sp. z o.o. oraz Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej powołano Klaster, który ma na celu opracowanie nowej usługi jaką jest 
długoterminowa archiwizacja danych.  

Członkowie to w przeważającej części firmy (8) 

6 Wielkopolski Klaster 
Teleinformatyczny 

IT 2008 76 Poznań Stowarzysze
nie 
Wielkopolski
e Klaster 
Teleinformat
yczny 

wklaster.
pl 

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (WKT) powstał z inicjatywy Miasta Poznania, 
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, Politechniki Poznańskiej 
oraz poznańskich przedsiębiorców z branży IT. 

WKT rozwinął się w ramach Projektu ICT Wielkopolska zrealizowanego wspólnie z 
Urzędem Miasta Poznania, jednostkami naukowo-badawczymi oraz poznańskimi 
firmami Verax, Alma I Talex. Jego misją była budowa fundamentów organizacyjnych 
klastra, a także integracja firm ICT i ośrodków naukowych w początkowej fazie. 

Cele: wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, 
ekonomicznych, podatkowych, które związane są z prowadzeniem działalności 
gospodarczej z zakresu teleinformatyki. Motto współpracy to „Biznes stymulowany 
nauką” (rozwój sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów 
naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych 
innowacjami teleinformatycznymi). 

Klaster wspiera też inicjatywy gospodarcze oraz przedsiębiorczość z zakresu 
teleinformatyki i podejmuje działania w kierunku internacjonalizacji działalności 
swoich członków, m.in. nawiązał współpracę z brytyjskim klastrem ITC West 
Midlands. 

Swoją działalność klaster kieruje do: jednostek naukowo-badawczych (partnerstwo 
technologiczne ICT, pomoc w zakresie komercjalizacji opracowań naukowych; 
wsparcie w pisaniu i koordynacja dużych projektów UE, przedsiębiorstw ICT - 
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ułatwienie wyboru partnerów technologicznych, kontakt z kluczowymi graczami w 
branży, wsparcie w zakresie analiz rynkowych, marketingu i promocji, 
reprezentowanie na forum ogólnopolskim i europejskim, jednostek administracji - 
weryfikacja techniczna koncepcji ICT, opracowywanie projektów wykonalności, 
doradztwo w zakresie doboru technologii i specjalizowanej wiedzy 
teleinformatycznej, użytkowników ICT - współpraca przy testowaniu rozwiązań 
pilotażowych, pomoc w wyborze technologii i partnerów technologicznych. 

Obecnie przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Wielkopolskiego Klastra 
Teleinformatycznego nie oferują żadnego wspólnego produktu. Kilku członków 
klastra podjęło prace nad stworzeniem karty PEKA, tj. Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej. Klaster współpracował również przy projekcie Wielkopolska 
Sieć Szerokopasmowa. 

Projekty realizowane wspólnie z jednostkami badawczo-rozwojowymi mają wysoki 
priorytet.  

Listy dyskusyjne ewoluują do grup roboczych (sekcje, np.: sekcja ds. ICT w 
administracji publicznej, sekcja Nowe Media, sekcja medyczna, sekcja ds. 
telekomunikacji, ds. zarządzania przedsiębiorstwami, ds. zarządzania wiedzą, sekcja 
bankowa) 

Udział w europejskim benchmarkingu klastrów jako jeden z 27 klastrów z Polski (w 
tym 2 ICT). 

7 SynergIT Klaster 
Informatyczny 

IT 2010 48 Poznań Fundacja 
Edukacji 
Innowacji i 
Wdrażania 
Nowoczesny
ch 
Technologii 

klaster.si
ecinnow
acji.org 

Sieć współpracy obejmująca działalność z zakresu technologii informatycznych. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (41), ale również jednostki naukowo-
badawcze i samorządy. 

Partnerem strategicznym klastra - prywatny park technologiczny Eureka Technology 
Park, który inkubuje spółki start-up z branży IT i multimediów. 

Zadania: wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze IT, tworzenie 
warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, 
tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów skoncentrowanych sektorowo, 
ułatwianie dostępu do źródeł finansowania, spotkania poświęcone wymianie 
doświadczeń i transferowi wiedzy, wspólna praca nad produktami i usługami, np. 
grupy robocze (przykładowe tematy: system informacji miejskiej, gry komputerowe z 
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wykorzystaniem kostki elektronicznej) 

Klaster oferuje zintegrowany i kompleksowy system informacji gminy/miasta 
(platforma miejska), wspomagający zarządzanie gminą/miastem. Koncepcja systemu 
bazuje na produktach poszczególnych firm z klastra. 

3. miejsce w konkursie Wielkopolskie Klastry na Rzecz Innowacyjności 
(organizowany przez UMWW) 

8 Klaster Spożywczy 
Leszczyńskie Smaki 

Spożywcza  21 Leszno Leszczyński
e Centrum 
Biznesu Sp. 
z o. o 

leszczyn
skiesma
ki.pl 

Powstał z inicjatywy Miasta Leszna oraz Leszczyńskiego Centrum Biznesu.  

Skupia lokalnych producentów żywności oraz instytucje wspierające i władze 
samorządowe. Utworzenie klastra jest rezultatem prowadzenia wielomiesięcznych 
analiz, których wyniki wskazały na konieczność wsparcia  branży przetwórstwa rolno 
– spożywczego, jako obszaru o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i promocji miasta 
Leszna oraz regionu leszczyńskiego. 

Działania: praca nad wspólną marką i promowanie marek spożywczych regionu, 
organizowanie spotkań służących wymianie informacji pomiędzy uczestnikami sieci, 
ocenie postępów w realizacji projektu i zgłaszaniu problemów, które wymagają 
zlecenia badań lub ekspertyz, doradztwa zewnętrznego oraz tematów na 
konferencje tematyczne organizowane co pół roku. Udział w targach 

Członkowie to w przeważającej części firmy (15) 

Struktura mieszana (przeważają firmy mikro i małe) 

9 Zachodni Klaster 
Tworzyw 
Sztucznych 
PLASTOPOLIS 

Chemiczna 2009 24 Poznań Eureka 
Technology 
Park 

plastopo
lis.pl 

Umowa partnerska między spółkami Eureka Technology Park Sp. z o.o. i Eureka Sp. 
z o.o., Fundacją Edukacji i Aktywizacji Zawodowej i firmą Interplastik. 

Cel: rozwijanie zasobów i kompetencji z obszaru tworzyw sztucznych oraz 
wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Za priorytet swoich działań klaster przyjął wspieranie transferu wiedzy, wspieranie 
przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze tworzyw sztucznych, zwiększenie 
efektywności komercjalizacji wyników badań naukowych, ułatwianie dostępu do 
źródeł finansowania oraz tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów, które są 
skoncentrowane sektorowo i tworzą łańcuch wartości. 
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Klaster umożliwia członkom prowadzenie badań rozwojowych nad produktami (w 
ramach współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Technicznym). 

Członkowie to w przeważającej części firmy (18) 

W 2011 roku w klastrze rozpoczęły się prace nad stworzeniem wspólnego produktu. 

10 Grupa Doradczo-
Szkoleniowa Taurus 

doradcza, 
szkolenia, 
IT, reklama, 
finanse 

2008 20 Poznań 

mazowieckie, 
łódzkie, 
wielkopolskie, 
śląskie, 
dolnośląskie, 
lubelskie 

Fundacja 
Taurus 

taurus.or
g.pl 

W 2008 roku Fundacja „Taurus”, wraz z innymi pomiotami, powołała Klaster pod 
nazwą "Grupa Doradczo – Szkoleniowa TAURUS". Fundacja jednocześnie pełni rolę 
koordynatora działań Klastra. Celem Klastra jest nawiązywanie współpracy z 
różnymi przedsiębiorstwami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi 
działającymi w branży doradczo - szkoleniowej. Jest pierwszym tego typu Klastrem 
zrzeszającym firmy i instytucje doradcze i szkoleniowe. Członkowie to w 
przeważającej części firmy mikro (18) 

Fundacja „Taurus” w ramach Klastra wspiera organizacyjnie przedsiębiorstwa, 
organizacje, instytucje i osoby fizyczne wchodzące w skład Klastra. Fundacja m.in. 
wspiera przedsiębiorstwa w realizacji projektów unijnych, których są beneficjentami. 
Wsparcie to polega na obsłudze beneficjentów z zakresie szeroko rozumianej sfery 
marketingu, m.in. poprzez tworzenie stron internetowych projektów, projektowanie 
ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjno - informacyjnych. 

Fundacja wspiera także firmy doradczo – szkoleniowe zrzeszone w Klasterze w 
organizacji szkoleń i warsztatów. Wsparcie to polega m.in. na pomocy przy 
poszukiwaniu odpowiednich sal szkoleniowych, tworzeniem materiałów reklamowych 
i promocyjnych szkolenia. 

11 Klaster GIFT energetyka 2012 Bd. Poznań Fundacja 
Taurus 

gift.tauru
s.org.pl 

Klaster GIFT to powiązanie kooperacyjne grupujące niezależnych przedsiębiorców, 
instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące 
działalność w obszarach informatyki, finansowania i wdrażania inwestycji, 
szczególnie w zakresie wspomagania tworzenia, finansowania i obsługi 
teleinformatycznej rozproszonych źródeł energii, innowacyjnych technologii i usług w 
zakresie efektywności energetycznej, wykluczenia społecznego i rozwoju kapitału 
ludzkiego. 

Celem strategicznym GIFT jest dyfuzja innowacji i zwiększenie konkurencyjności 
MMSP w wyniku ich usieciowienia w ramach powiązania kooperacyjnego i 
udostępnienia innowacyjnych produktów i usług. Klaster stymuluje współpracę 
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branżową członków, wspiera wchodzenie na nowe rynki zbytu i powstawanie nowych 
przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojową oraz ekspansję międzynarodową 
w zakresie mikroenergetyki, realizując koncepcję TIR. Klaster działa w modelu 
komercyjnym, poprzez świadczenie komercyjnych usług na rzecz członków Klastra. 

Pod koniec 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Klastrem GIFT a 
US-Polish Trade Council. Celem jest „wspomaganie wychodzenia na rynki światowe 
polskich firm innowacyjnych działających w obszarze mikrogeneracji i 
magazynowania energii elektrycznej”, a szczególnie USPTC będzie wspierać 
członków klastra GIFT w ramach programu Ośrodka Wspierania Polskich Innowacji 
w Dolinie Krzemowej (US-Poland Innovation Hub in Silicon Valley). 

12 Centrum Innowacji i 
Technologii 
Konfekcjonowania 
Produktów 
Spożywczych – 
Europejskie 
Porozumienie 
Kompetencyjne 

Spożywcza 2011 16 Poznań „Regionalny 
Innowator 
Branży 
Spożywczej” 
Sp. z o.o. 

ribs.org.
pl 

Jest porozumieniem kooperacyjnym. Spółka non-profit. Członek Food-Cluster 
Initiative. 

Cel: wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności Uczestników oraz tworzenie 
warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac  nad technologiami 
konfekcjonowania produktów spożywczych. Transfer wiedzy i kontaktów między 
uczestnikami oraz ich klientami. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (13) 

Struktura mieszana (przeważają firmy mikro i małe). 

13 Wielkopolski Klaster 
Firm Projektowo – 
wykonawczych 
ARCHI-PROJEKT 

Projektowani
e i 
wykonawstw
o budowlane 

2011 11 Poznań Wielkopolsk
a Izba 
Przemysłow
o-Handlowa 

http://wi
ph.pl/co
ntent/blo
gcategor
y/61/30/ 

Klaster założony przez grupę firm działających w obszarze usług projektowych i 
wykonawczych w branży budowlanej:  architekturze i konstrukcjach, instalacjach 
sanitarnych, teletechnicznych. Stanowi ukonstytuowanie dotychczasowej współpracy 
tych niezależnych firm, w ramach kooperacyjnego uzupełniania swoich usług. 

Członkowie to w przeważającej części firmy mikro (6) 

14 Poznański Klaster 
Edukacyjny 

Edukacyjna 2011 14 Poznań Poznańskie 
Centrum 
Edukacji 

Ustawicznej 
i Praktycznej 

 Inicjatywa Miasta Poznania, powstała w wyniku realizacji projektu Poznański Klaster 
Edukacyjny celem wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych 
w procesie wspomagania kształcenia. 

Decyzja o utworzeniu klastra została podyktowana wynikami analizy rynku oraz 
analizy problemów regionu, które wskazały na niski wskaźnik innowacyjności 
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przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce. 

Klaster zrzesza 14 podmiotów współpracujących przy wdrażaniu innowacyjnych 
modułowych programów nauczania na potrzeby placówek edukacyjnych oraz 
przedsiębiorstw działających w dziedzinie mechatroniki i produkcji urządzeń 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

Koordynatorem inicjatywy klastrowej Poznański Klaster Edukacyjny jest Poznańskie 
Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. Jest to samorządowa placówka dla 
młodzieży i dorosłych, oferująca możliwość zdobycia wykształcenia zawodowego 
(ekonomicznego, informatycznego, mechanicznego, mechatronicznego, tytułów 
kwalifikacyjnych). 

Cel: mi.in. podniesienie stopnia innowacyjności i konkurencyjności regionu, 
podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw związanych inicjatywą 
klastrową, wzrost liczby specjalistów na rynku pracy, podniesienie stopnia 
dostosowania oferty do potrzeb otoczenia. Na bazie programów przedsiębiorcy 
uczestniczący w inicjatywie klastrowej będą mogli podnosić kwalifikacje własnych 
pracowników a uczniowie zdobywać kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców. 

Pod koniec 2012 roku otwarto dwa laboratoria: mechatroniczne oraz OZE. 

15 Wielkopolski Klaster 
Chemiczny  

 

Chemiczna  Bd. Poznań Wydział 
Chemii 
Uniwersytet
u im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu 

klasterc
hemiczn
y.pl 

Cel: wspomaganie procesu transferu wiedzy i innowacyjnych technologii (w ujęciu 
poziomym oraz pionowym) z zakresu chemii, konsolidacja środowiska chemicznego 
na poziomie regionu, wspomaga proces transferu wiedzy i innowacji w dziedzinie 
chemii poprzez propagowanie wykorzystywania baz danych i organizację 
branżowych spotkań kooperacyjnych. 

 

16 BIOREGION 
Wielkopolska 

Biotechnolo
gia 

2011 12 Suchy Las Nickel 
Technology 
Park Poznań 

bioregio
nwielkop
olska.pl 

BIOREGION Wielkopolska to stowarzyszenie, którego celem jest integracja i 
promocja wielkopolskiej branży biotechnologicznej, medycznej i Life Science. 

Oferuje dostęp do bazy danych jednostek naukowych, firm i osób funkcjonujących w 
branży (ponad 100 specjalistów z branży Bio/Med, dysponujących przynajmniej 
kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz 300 studentów i absolwentów 
kierunków biotechnologicznych). 

Pomaga nawiązywać współpracę poprzez sieć kontaktów zagranicznych w Europie 
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Centralnej i Wschodniej oraz Północnej (m. in. BioCity Turku, Bavarian Biotech 
Cluster, European Federation of Biotechnology, Hungarian Biotechnology 
Association, Europa Bio). 

Organizuje cykliczne spotkania z czołowymi postaciami w branży i wspiera 
członkówpoprzez wspólne działania marketingowe i promocyjne (np. konferencja 
biznes-nauka BIOCONNECT). 

Członkowie to w przeważającej części firmy mikro (6) 

17 Leszczyński Klaster 
Budowlany 

Budowlana 2010 27 Leszno Miasto 
Leszno 

lkb.leszn
o.pl 

Leszczyński Klaster Budowlany tworzą trzy wspierające się i współpracujące ze sobą 
grupy podmiotów: firmy budowlane: od przygotowania inwestycji, projektowania, 
przez dostarczenie materiałów budowlanych, wykonawstwo, po zarządzanie 
nieruchomościami i doradztwo, samorząd: władze samorządowe, instytucje 
otoczenia biznesu, nauka: szkoły wyższe, szkoły ponadgimnazjalne. 

Cel: podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z branży 
budowlanej w subregionie leszczyńskim. 

Działania: networking pomiędzy członkami, wymiana wiedzy i informacji, promocja 
oferty klastra i firm w nim zrzeszonych, współpraca z sektorem nauki, instytucjami 
badawczo-rozwojowymi i otoczenia biznesu, a także działania na rzecz rozwoju i 
stosowania nowoczesnych i energooszczędnych technologii w budownictwie. 

W klastrze wyodrębniono grupy tematyczne, które realizują zadania wynikające z 
przyjętej strategii rozwoju: grupa ds. energooszczędności, grupa ds. standardów, 
grupa ds. promocji, grupa ds. innowacji. Grupy tematyczne są podstawową formą 
uczestnictwa w klastrze. Każdy Uczestnik Klastra należy przynajmniej do jednej z 
grup. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (23) 

Struktura mieszana (przeważają firmy mikro i małe) 

18 Wielkopolski Klaster 
Medyczny 

Medyczna 2008  Poznań Wielkopolski 
Klub 
Kapitału 

wielkopo
lskiklast
ermedyc
zny.pl 

Klaster został powołany przez wielkopolskich przedsiębiorców zrzeszonych w 
Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz Polskiej Izbie Importerów, Eksporterów i 
Kooperacji w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na podniesienie jakości i 
dostępności do świadczeń medycznych.Obecnie klaster zrzesza poznańskie 
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uczelnie wyższe oraz ponad 20 firm reprezentujących branżę medyczną. 

Celem działalności klastra jest stworzenie platformy współpracy w obszarze praktyki 
i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału 
osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji 
otoczenia biznesu we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi w 
Wielkopolsce. 

Efektem działalności Wielkopolskiego Klastra Medycznego ma być np. stworzenie 
sieci zakładów opieki zdrowotnej realizujących na zasadzie komplementarności 
świadczenia medyczne na rzecz otwartej grupy pacjentów. 

Klaster Medyczny rozpoczął prace w trzech obszarach: nowe technologie medyczne, 
doskonalenie systemów zarządzania placówkami służby zdrowia, w tym 
informatyzacja procesów kierowniczych, funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. 

19 Wielkopolski Klaster 
Lotniczy 

 

Mechaniczn
a 

2009 6 Kalisz Stowarzysze
nie 
Przedsiębior
ców 
Przemysłu 
Lotniczego 

"Wielkopolsk
i Klaster 
Lotniczy" 

wkl.org.
pl 

Sześć firm produkujących podzespoły dla przemysłu lotniczego: Pratt & Whitney 
Kalisz, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Kalisz”, Vac Aero Kalisz, Meyer 
Tool Poland, Hamilton Sundstrand Kalisz oraz Teknequip Kalisz. Firmy te zatrudniają 
w sumie blisko 2500 osób. 

Celem działań jest promocja firm przemysłu lotniczego, rozwijanie i optymalizacja 
łańcucha dostawców - wsparcie dla MSP, wsparcie powiązań firm, 
wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w 
sektorze, rozwój sieci współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi, 
instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi, wpływ na politykę rozwoju regionu 
i kraju dot. przemysłu lotniczego, ulepszanie istniejącej bazy produkcyjnej, 
współpraca z europejskimi ośrodkami przemysłu lotniczego, wspólne staże, praktyki 

20 Polski Klaster 
Innowacyjnych 
Technologii 
Kuźniczych 
„HEFAJSTOS” 

Metalowa 2012 16 Poznań Instytut 
Obróbki 
Plastycznej 
w Poznaniu 

hefajsto
s.inop.p
oznan.pl 

Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS” powstał w dniu 
8.05.2012 r., w wyniku podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 16 podmiotami: 4 
małe/średnie przedsiębiorstwa, 6 dużych przedsiębiorstw, 4 jednostki naukowe, 1 
stowarzyszenie branżowe, 1 instytucję otoczenia biznesu. 

W skład Klastra wchodzi, działające od 1997 roku, stowarzyszenie Związek Kuźni 
Polskich, zrzeszające 29 członków, w tym najbardziej znaczące kuźnie w Polsce. 
Związek Kuźni Polskich należy do europejskiej organizacji EUROFORGE, 
zrzeszającej krajowe branżowe stowarzyszenia kuźnicze, co umożliwia szeroką 
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współpracę oraz wzmacnia międzynarodową konkurencyjność polskich kuźni. 

Klaster jest obecnie w fazie rozwoju i wypracowywania planu działań. Cele obejmują 
m.in. zwiększenie stopnia integracji jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw 
zajmujących się innowacyjnymi technologiami kuźniczymi, wspieranie ekspansji 
polskich przedsiębiorstw działających w branży kuźniczej, kształcenie specjalistów w 
najnowszych technologiach oraz promocję i rozwój branży kuźniczej w kraju i 
otoczeniu międzynarodowym. 

21 Wielkopolski Klaster 
Zaawansowanych 
Technik 
Automatyzacji 
ELPROTECH 

 

automatyka, 
robotyka 

2007 17 Poznań Wielkopolsk
a Izba 
Przemysłow
o-Handlowa 

wiph.pl/c
ontent/vi
ew/198/ 

Klaster powstał w wyniku inicjatywy członków Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej. 

Cel: poprawa współpracy między przedsiębiorstwami sektora automatyki (MSP), 
współpracującymi dotychczas bez formalnych porozumień, stworzenie 
przedsiębiorcom tworzącym Klaster możliwości podejmowania i uczestnictwa w 
dużych i zaawansowanych technicznie projektach, wymagających znacznego 
potencjału technologicznego i innowacyjnego oraz ułatwienie firmom dostępu do 
najnowszych technologii, dyfuzji i rozwoju nowych technologii automatyzacji, rozwoju 
potencjału produkcyjnego i usługowego. 

Oferta firm Klastra: specjalistyczne  projektowanie, wykonawstwo i  montaż  instalacji 
automatyki  oraz szerokiego spektrum instalacji wysokoprądowych i 
słaboprądowych,  od  systemów elektronicznych  związanych z klasyczną 
automatyką przemysłową  po urządzenia zabezpieczenia i nadzoru obiektowego. Są 
to m.in. systemy sygnalizacji  włamań i napadów, systemy sygnalizacji  pożaru, 
telewizja przemysłowa, nadzór wizyjny i kontrola dostępu. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (15) 

22 Wielkopolski Klaster 
MEBEL DESIGN 

 

Meblarska 2011 16 Poznań Wielkopolsk
a Izba 
Przemysłow
o-Handlowa 

www.wip
h.pl 

Klaster powstał w wyniku inicjatywy członków (MSP wielkopolskiego sektora 
meblowego) Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Głównym celem klastra jest wykreowanie innowacyjnego i konkurencyjnego 
produktu, czyli rozpowszechnienie produkcji mebli z lekkiej i ekologicznej płyty 
komórkowej. 

Struktura mieszana (przeważają firmy mikro i małe) 

Aktualnie trwają prace nad rejestracją wspólnego patentu - zestawu mebli 
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dziecięcych. 

23 Wielkopolski Biogaz Energetyczn
a 

2011 10 Poznań Team of 
Agra Sp. z 
o.o. 

gazowni
erolnicz
e.pl/wiel
kopolski-
biogaz 

Podmioty uczestniczące w powiązaniu współpracowały już wcześniej w zakresie 
rozwiązań biogazowych. Potrzeba wzmocnienia i poprawy przepływu informacji 
przyczyniła się bezpośrednio do powstania idei sformalizowania w postaci klastra, w 
której wymiana informacji byłaby szybsza i efektywniejsza. 

Celem klastra jest promowanie idei biogazowni na terenach rolnych oraz stworzenie 
nowego trendu w ich tworzeniu, wzbudzenie szerszego zainteresowania technologią 
biogazowni wśród polskich rolników i przedsiębiorców i zapewnienie dogodnych 
warunków do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań w zakresie 
budowy i wykorzystania biogazowni. Ponadto klaster chce promować alternatywne 
metody zagospodarowania odpadów pozwierzęcych powstających w rolnictwie, co 
jest szczególnie ważne ze względów ekonomicznych jak i ochrony środowiska. 
Ważną ideą jest również transfer wiedzy, kompetencji i współpracy biznes – nauka – 
biznes, podniesienie konkurencyjności i innowacyjności uczestników powiązania 
nastąpi poprzez efektywny transfer doświadczenia, kontaktów, referencji oraz 
technologii między jego podmiotami. 

24 Swarzędzki Klaster 
Producentów Mebli 

Meblarska 2011 10 Swarzędz Cech 
Stolarzy 
Swarzędzkic
h 

 Swarzędzki Klaster Producentów Mebli formalizuje współpracę uczestniczących w 
nim producentów. 

Celem działań jest m.in. stworzenie w regionie mebli unikatowych o wysokiej jakości 
oraz ich promocja. 

Cech Stolarzy Swarzedzkich zrzesza producentów mebli z terenu gminy Swarzedz, 
która historycznie jest związana z przemysłem meblarskim. Obecnie do Cechu 
należy ponad 70 członków, z których większość to mikro i małe przedsiębiorstwa. 
Firmy te przy współpracy z Cechem realizują wspólne działania sprzedażowe (np. 
udział w targach, wspólna wystawa w salonie). Podmioty zrzeszone w klastrze 
ustalają na razie strategię rozwoju, w jakim kierunku mają pójść działania tej 
organizacji. Przedsiębiorcy współpracują ze sobą od lat, jako członkowie Cechu w 
nieformalnych powiązaniach. Sformalizowanie powiązań oraz powiązanie z 
jednostkami badawczymi ma umożliwić rozwój. Współpraca jest prowadzona w 
oparciu o członkostwo w Cechu Stolarzy Swarzędzkich.  

W projekcie uczestniczy Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Meblarstwa. Są oni 
partnerem w projekcie przygotowania nowatorskich mebli dla starszych ludzi, który 
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przygotowuje w kooperacji z partnerami ze Szwecji i Krajów Nadbałtyckich. 

25 Stowarzyszenie 
Przetwórców Szkła 
Budowlanego 

Budowlana Brak 
danych 

47 Poznań  Stowarzysze
nie 
Przetwórców 
Szkła 
Budowlaneg
o 

polskies
zyby.pl 

Jest powiązaniem kooperacyjnym zrzeszającym przedsiębiorstwa zajmujące się 
kształtowaniem i obróbką szkła płaskiego na poziomie: szyb zespolonych; hartownia, 
szlifowania, zdobienia czy pokrywania foliami szkła budowlanego; szkła pozostałego 
(przetworzonego i nieprzetworzonego), maszyn i urządzeń; usług szkoleniowo-
doradczych. 

Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego 
skupiające właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 
szyb zespolonych na terenie Polski. 

Celem działań klastra jest podnoszenie jakości produkcji szyb zespolonych oraz 
obróbki szkła budowlanego (np. opracowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli 
Produkcji),badania komponentów i produktów, opieka prawna, reklamacje, normy 
branżowe, zakupy grupowe, działania promocyjne, transfer wiedzy. Firmy 
stowarzyszone aby zagwarantować jakość produktów dobrowolnie poddają się 
wewnętrznemu audytowi Stowarzyszenia, mogą badać zgodność komponentów 
dostarczanych przez ich kooperantów z deklarowanymi parametrami korzystać z 
doradztwa w zakresie produkcji, produktów, zarządzania przedsiębiorstwem, 
obowiązującego prawa oraz marketingu MSP. 

Klaster SPBS nie posiada wspólnego produktu, działa w oparciu o łańcuch wartości. 

26 Wielkopolski Klaster 
– Innowacyjny Dom 

Meblarska 2011 17 Poznań „PRODESIG
N” sp. z o.o. 

klasterin
nowacyj
nydom.p
l 

Klaster utworzony z inicjatywy Grupy VOX. 

Celem utworzenia i działania jest wdrażanie innowacyjnych produktów i usług dla 
domu, mieszkań i wnętrz, konkurencyjnych na globalnym rynku.  

Działania: m.in. nawiązywanie, rozwijanie i utrzymanie współpracy oraz silnych 
związków kooperacyjnych pomiędzy podmiotami branży produktów i usług dla domu, 
mieszkań i wnętrz, ze szczególnym podkreśleniem MSP oraz nawiązanie i rozwój 
współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo badawczymi w zakresie 
działalności badawczo - rozwojowej oraz innowacyjności, transfer wiedzy, 
przyciąganie nowych interesujących firm i młodych talentów do współpracy, 
kształcenie kadr zarządzających, ulepszanie procesów produkcyjnych i 
organizacyjnych. 
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Współpraca Członków Klastra ma dotyczyć w szczególności: rozwoju, dystrybucji i 
wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów i usług dla domu, mieszkań i 
wnętrz, wdrażania procesów badawczych w doskonaleniu usług, przeprowadzania 
wspólnych akcji promocyjnych, wymianie know-how i wzajemnych doświadczeń. 

Członkowie to w 100% firmy, struktura mieszana – w połowie spółki średnie (spółki 
Grupy VOX, Cermag, Balma) oraz mikro. 

27 
Klaster Automatyki 
Przemysłowej 
Ostrów 

Maszynowa 2010 13 Ostrów 

Zakłady 
Automatyki 
Przemysłow
ej ZAP 

Brak  

Klaster utworzony z inicjatywy Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP z Ostrowa. 
Do tej pory działał na zasadzie umowy cywilnej pomiędzy członkami. Obecnie jest w 
fazie reorganizacji i tworzenia strategii rozwoju. 

Celem klastra jest stymulowanie współpracy o charakterze partnerskim pomiędzy 
członkami klastra, korzystanie ze wspólnej aparatury dla realizacji prac rozwojowych, 
wspólne promowanie produktów i świadczonych usług, transfer wiedzy, współpraca 
przy realizacji prac rozwojowych i większych projektów biznesowych, integracja 
członków klastra. 

W skład klastra wchodzą firmy z branży automatyki i automatyzacji procesów 
technologicznych (część wyodrębniona z grupy Zakładów Automatyki Przemysłowej 
ZAP S.A. Firmy współpracowały do tej pory na zasadzie projektów indywidualnych, 
realizowanych w układzie do 3 podmiotów. 

Branże obsługiwane przez klaster : energetyka i ciepłownictwo, przemysł chemiczny 
i petrochemiczny, gazownictwo, hutnictwo i górnictwo, przemysł stoczniowy, 
przemysł motoryzacyjny, przemysł spożywczy, gospodarka wodno-ściekowa. 

28 Ekonlex – 
Wielkopolski Klaster 
Prawno-
Ekonomiczny 

Edukacyjna 2003 4 Poznań Biblioteka 
Główna 
Uniwersytet
u 
Ekonomiczn
ego w 
Poznaniu 

lib.amu.
edu.pl/kl
aster/ 

Klaster zrzesza trzy biblioteki współpracujące w obszarze informacji naukowej z 
zakresu prawa i ekonomii. 

Celem klastra jest stworzenie cyfrowej platformy informacji bibliograficznej z zakresu 
prawa i ekonomii EKONLEX, skupienie informacji o najważniejszych, możliwie 
wszystkich, bibliotecznych zasobach prawno-ekonomicznych, zarówno w formie 
tradycyjnej, jak i wirtualnej poprzez e-źródła (EKONLEX Info), integracja specjalistów 
związanych z tymi zasobami w celu doskonalenia dotychczasowych usług i 
tworzenia nowych (EKONLEX Biblio) oraz propagowanie idei Klastra. 

Platforma adresowana jest nie tylko do pracowników naukowych i studentów, MSP. 
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Klaster współpracuje z instytucjami i bibliotekami naukowymi posiadającymi zbiory 
prawno-ekonomiczne, MSP, samorządem i osobami prywatnymi zajmującymi się 
teorią klastrów. 

29 e-Commerce 
Connections 

IT 2011 14 Poznań SpeedUp 
IQbator Sp. 
z o.o. 

speedup
iqbator.c
om 

e-Commerce Connections powstał w wyniku współpracy firm zrzeszonych przez 
fundusz SpeedUp. 

Celem kooperacji jest stymulowania działalności członków przez rozwój i 
promowanie intensywnych kontaktów, korzystania ze wspólnego zaplecza 
technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu 
technologii, tworzenie sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji posiadanej 
przez członków kooperacji czy też wypracowanej w ramach kooperacji, a także 
rozwijanie współpracy środowisk naukowego, biznesowego w obszarze działalności 
e-commerce. 

Członkowie to w przeważającej części firmy (11), struktura mieszana (przeważają 
firmy mikro i małe). 

Źródło: analiza własna  
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Tabela 71 Pozostałe klastry i inicjatywy klastrowe w Wielkopolsce 

 Nazwa klastra Branża 
Rok 
utworzenia 

Liczba członków 
klastra 

Lokalizacja Koordynator klastra Adres www Profil działalności 

1 

Wielkopolski Klaster 
Zaawansowanych 
Technologii Budownictwa 
TECH-BUD-WIB 

Budowlana Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych o aktualnych działaniach. 

2 
Wielkopolski Klaster 
Meblarski 

Meblarska 2007 17 Poznań 
Wielkopolska 
Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Brak danych 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

3 
Klaster Wielkopolskie 
Konie i Powozy 

Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

4 Klaster turystyczny w Pile  Turystyczna Brak danych Brak danych Piła Brak danych Brak danych 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

5 Klaster ICT Kalisz IT Brak danych Brak danych Kalisz Brak danych Brak danych 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

6 Klaster budowlany Budowlana Brak danych Brak danych Poznań 
Wielkopolska Izba 
Budownictwa 

Brak danych 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

7 Klaster metalowy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

8 
Wielkopolski Klaster 
Motoryzacyjny 

 

Motoryzacyjna 2008 17 Suchy Las 
Nickel Technology 
Park Poznań 

wkm.ae.poznan.pl 
Brak danych o aktualnych działaniach. Według 
uzyskanych informacji inicjatywa nie jest aktywna. 

Źródło: analiza własna  
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5.2. Analiza przedsiębiorstw wiodących w regionie 

5.2.1. Największe firmy w regionie 

W celu wypracowania listy największych firm  w regionie przeanalizowano następujące źródła:  

 Lista 2000 największych polskich firm według "Rzeczpospolitej"; 

 Perły Polskiej Gospodarki – Polska Akademia Nauk i "Polish Market" 

 Gazele Biznesu – Puls Biznesu; 

 Lista 500 Polityki; 

 dane własne BBSG.  

Dla każdej z firm wskazano nazwę przedsiębiorstwa działającego w regionie, lokalizację firmy, branżę w której 

działa i wysokość przychodów. Najważniejsi inwestorzy w Wielkopolsce zaprezentowani zostali w 

następujących kategoriach: BPO/SSC, R&D, sektor motoryzacyjny, sektor logistyczny, sektor spożywczy, 

sektor handlowy, pozostali.  

 

Tabela 72 Największe firmy w Wielkopolsce 

L
p. 

 
Podmiot 

 
Podregion Branża 

Przychody ze sprzedaży 
(2011, w tys. PLN) 

1 Jeronimo Martins 

Dystrybucja SA 

Poznański Handel i dystrybucja 25 287 184 

2 Eurocash SA GK m. Poznań Handel i dystrybucja 9 980 596 

3 Volkswagen Poznań Sp. z 

o.o. 

m. Poznań Motoryzacyjna 9 822 206 

4 ENEA SA GK m. Poznań Energetyka 9 688 949 

5 Lidl Polska Sklepy Spoż. Poznański Handel i dystrybucja 7 500 000 

6 GlaxoSmithKline 
Pkaramaceuticals SA GK 

m. Poznań Farmaceutyczna 4 929 195 

7 Philips Lighting Poland SA pilski Oświetleniowa 4 409 423 

8 Kompania Piwowarska SA 
GK 

m. Poznań Spożywcza 4 403 471 

9 Grupa Muszkieterów m. Poznań Handel i dystrybucja 4 200 000 

10 Selgros Sp. z o.o. m. Poznań Handel i dystrybucja 3 393 240 

11 Kulczyk Tradex Sp. z o.o. m. Poznań Motoryzacyjna 3 219 665 

12 Żabka Polska Sp. z o.o. m. Poznań Handel i dystrybucja 2 825 407 

13 ENEA Operator Sp. z o.o. m. Poznań Energetyka 2 739 360 

14 Skoda Auto Polska SA m. Poznań Motoryzacyjna 1 961 121 

15 Raben Group Sp. z o.o. poznański Transport i logistyka 1 590 703 

16 Solaris Bus & Coach SA poznański Motoryzacyjna 1 580 846 

17 Amica Wronki S.A. GK poznański AGD 1 454 300 

18 Piotr i Paweł S.A. GK m. Poznań Handel i dystrybucja 1 417 160 

19 Imperial Tobacco Polska SA  poznański Tytoniowa 1 266 935  
20 Bridgestone Poznań Sp. z 

o.o. 
m. Poznań Motoryzacyjna 1 202 062 

21 Komputronik SA GK m. Poznań Handel i dystrybucja 1 048 751 

22 Mahle Polska Sp. z o.o. kaliski Motoryzacyjna 1 040 564 

23 Konimpex Sp. z o.o GK koniński Chemiczna 1 00 518 

24 Frapo Dystrybucja Sp. z o.o. koniński Handel i dystrybucja 876 097 

25 Dalgety Agra Sp. z o.o. m. Poznań Rolnicza/Uprawa roślin 819 908 

26 Agri Plus Sp. z o.o. m. Poznań Spożywcza/Rolnicza 810 087 

27 Exide Technologies SA m. Poznań Motoryzacyjna 784 955 

28 BTC Business Technology 
Consulting GK 

m. Poznań IT 775 872 

29 Dino Polska SA GK kaliski Handel i dystrybucja 753 260 
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L
p. 

 
Podmiot 

 
Podregion Branża 

Przychody ze sprzedaży 
(2011, w tys. PLN) 

30 Hochland Polska Sp. z o. o. poznański Spożywcza 653 300 

31 SKF Polska S.A. m. Poznań Łożyska 621 038 

32 Elektrownia Pątnów II Sp. z 
o.o. 

koniński Energetyka 618 423 

33 Kimball Electronics Poland 
Sp. z.o.o. 

poznański Sprzęt medyczny 609 372 

34 Wielkopolska Spółka 
Gazownicza Sp. z o.o. 

m. Poznań Energetyka 604 139 

35 Torpol Sp. z o.o.  m. Poznań Transport/Budownictwo 599 885 

36 John Deere Sp. z o.o. poznański Maszyny rolnicze 583 385 

37 Delko SA GK poznański Handel i dystrybucja 568 389 

38 Gestamp Sp. z o.o. koniński Motoryzacyjna 559 766 

39 Euro Comfort Sp. z o.o. leszczyński Meblowa 556 030 

40 Lisner Sp. z o.o. m. Poznań Spożywcza 543 583 

41 Wyborowa SA m. Poznań Alkoholowa 541 156 

42 The Lorenz Bahlsen GK poznański Spożywcza 537 091 

43 Aesculap Chifa Sp. z o. o. leszczyński Sprzęt medyczny 522 539 

44 Wix Filtron Sp. z o.o. leszczyński Motoryzacyjna 516 824 

45 Nivea Polska sp. z o.o. m. Poznań Kosmetyczna 511 003 

46 Ka-Czmarek Sp. z o.o. leszczyński Systemy kanalizacji 485 444 

47 Polcopper Sp. z o.o. leszczyński Recykling 483 229 

48 Fermy Drobiu Woźniak Sp. z 
o.o. 

leszczyński Spożywcza 472 289 

49 Pepco Poland Sp. z o.o. m. Poznań Handel i dystrybucja 443 377 

50 TFP Sp. z o.o. poznański Opakowaniowa/papiernicz
a 

432 640 

51 PW Pieprzyk Sp. z o.o. leszczyński Paliwa 426 708 

52 Inter Consult SA m. Poznań Handel i dystrybucja 
/telekomunikacja 

413 630 

53 Dossche Sp. z o.o. kaliski Rolnicza/spożywcza 410 460 

Źródło: analiza własna  

 

Dodatkowo w poniższej tabeli przedstawiono zestawienie branżowe największych firm w regionie. 
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Tabela 73 Zestawienie branżowe największych firm w Wielkopolsce 

 
Branża 

 

Liczba firm w województwie Firmy w podregionach 

Handel i dystrybucja 13 

poznański: 3 

m. Poznań: 8  

koniński: 1 

kaliski: 1 

Motoryzacyjna 8 

m. Poznań: 5 
poznański: 1  
koniński: 1 

leszczyński: 1 

Spożywcza 5 
m. Poznań: 2  
poznański: 2 
leszczyński: 1 

Energetyka 4 
m. Poznań: 3 

Koniński: 1 

Rolnicza/Uprawa roślin 3 
m. Poznań: 1  
poznański: 1 

kaliski: 1 

Oświetleniowa 2 
m. Poznań: 1 

pilski: 1 

Transport i logistyka 2 
m. Poznań: 1  
poznański: 1 

Sprzęt medyczny 2 
poznański: 1  
leszczyński: 1 

Farmaceutyczna 1 m. Poznań: 1 

AGD 1 poznański: 1 

Tytoniowa 1 poznański: 1 

Chemiczna 1 koniński: 1 

IT 1 m. Poznań: 1 

Meblowa 1 leszczyński: 1 

Alkoholowa 1 m. Poznań: 1  

Kosmetyczna 1 m. Poznań: 1 

Opakowaniowa/papiernicza 1 poznański: 1 

Paliwa 1 leszczyński: 1 
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Mapa 11 Lokalizacja największych firm w Wielkopolsce 
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5.2.2. Najważniejsze firmy z kapitałem międzynarodowym w regionie 

W celu wypracowania listy najważniejszych firm  z kapitałem międzynarodowym przeanalizowano 

dostępne listy inwestorów w Wielkopolsce. Jako podstawę do analizy przyjęto dane pozyskane z 

następujących źródeł:  

 Lista 2000 największych polskich firm według "Rzeczpospolitej"; 

 Gazele Biznesu – Puls Biznesu; 

 Lista 500 Polityki; 

 dane PAIiIZ;  

 dane własne BBSG.  

Dla każdej z firm wskazano nazwę przedsiębiorstwa działającego w regionie, nazwę inwestora kraj 

pochodzenia kapitału, lokalizację firmy, branżę w której działa.  

 

 Tabela 74 Najważniejsze firmy z kapitałem międzynarodowym w Wielkopolsce 

Lp. Podmiot Inwestor 
Kraj pochodzenia 

kapitału 
Podregion Branża 

1 
Aesculap Chifa Sp. z 
o. o.  

Aesculap Niemcy leszczyński Sprzęt medyczny 

2 
Aluplast Polska Sp. z 
o.o.  

Aluplast Austria  Austria m. Poznań Systemy okienne 

3 
arvato services Polska  Bertelsmann  Niemcy m. Poznań Usługi 

outsourcingowe 

4 
Bridgestone Poznań 
Sp. z o.o.  

Bridgestone 
Corporation 

Japonia m. Poznań Motoryzacyjna 

5 
Carlsberg Accounting 
Service Centre  

Carlsberg Dania m. Poznań Usługi finansowo-
księgowe 

6 
Dalkia Poznań S.A. 
Dalkia Poznań ZEC 
SA  

Dalkia Francja m. Poznań Energetyczna 

7 
Delphi Poland S.A.  Delphi Automotive 

Systems  
USA kaliski Motoryzacyjna 

8 Duni Poland Sp. z o.o.  Duni  Szwecja m. Poznań Opakowaniowa 

9 
Eurocash SA GK  KIPI/ Politra BU Holandia poznański 

 

Handel i 
dystrybucja 

10 
Europol Meble Polska 
Sp. z o.o.  

Polipol GmbH Niemcy pilski Meblowa 

11 
Exide Technologies 
S.A.  

Exide Technologies USA m. Poznań Motoryzacyjna 

12 
Flex Films Europa Sp. 
z o.o.  

Flex Middle East Free 
Zone Establishment 

Indie koniński Opakowaniowa 

13 
Franklin Templeton 
Investments Poland 

Franklin Templeton 
Investments 

USA m. Poznań Usługi finansowo-
księgowe 

14 
GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals SA 

Glaxo SmithKline Wielka Brytania m. Poznań Farmaceutyczna 

15 
Grace Performance 
Chemicals  

W.R.Grace & Co. USA m. Poznań Chemiczna/ R&D 

16 HJ Heinz Polska SA HJ Heinz Company USA leszczyński Spożywcza 

17 
Hjort Knudsen Polen 
Sp.z o.o.   

Hjort Knudsen A/S  Dania pilski Meblowa 

18 
Hochland Polska Sp. z 
o. o.  

Hochland  Niemcy poznański Spożywcza 

19 
Imperial Tobacco 
Polska SA  

Imperial Tobacco  Wielka Brytania poznański Tytoniowa 

20 
ITM Polska Sp. z o.o. 
(Muszkieterowie)  

Intermarche Francja m. Poznań Handel i 
dystrybucja 
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Lp. Podmiot Inwestor 
Kraj pochodzenia 

kapitału 
Podregion Branża 

21 
Jeronimo Martins 
Dystrybucja SA  

Jerónimo Martins 
SGPS 

Portugalia poznański Handel i 
dystrybucja 

22 
Kimball Electronics 
Poland Sp. z.o.o.  

Kimball Electronics 
Manufacturing  

USA poznański Sprzęt medyczny 

23 
Kompania Piwowarska 
SA  

SABMiller  międzynarodowy m. Poznań Spożywcza 

24 
Kuehne & Nagel Sp. z 
o. o.  

Kuehne&Nagel 
Beteiligungs  

Niemcy poznański Transport i 
logistyka 

25 
Lidl Sklepy Spożywcze 
sp. z o.o. Sp. k. 

Lidl Niemcy poznański 

 

Handel i 
dystrybucja 

26 
Magna Automotive Sp. 
z o. o.  

Magna Automotive 
GmbH/Decoma GmbH 

Niemcy poznański Motoryzacyjna 

27 Mahle Polska Sp. z o.o Mahle Niemcy kaliski Motoryzacyjna 

28 
MAN Accounting 
Center 

MAN Nutzfahrzeuge  Niemcy m. Poznań Usługi finansowo-
księgowe 

29 MAN Bus Sp. z o.o.  MAN Truck & Bus  Niemcy poznański Motoryzacyjna 

30 
Mleczarnia „Turek” Sp. 
z o.o.  

Bongrain Francja koniński Spożywcza 

31 Nivea Polska sp. z o.o.  Beiersdorf  Niemcy m. Poznań Kosmetyczna 

32 
Panasonic Energy 
Poland SA  

Matsushita Electric 
Industrial 

Japonia koniński Elektronika 

33 
Paroc Polska Sp. z o. 
o.  

Paroc Group Finlandia kaliski Izolacyjna 

34 
Pfeifer & Langen 
Polska SA 

Pfeifer & Langen  Niemcy leszczyński Spożywcza 

35 
Philips Lighting Poland 
SA  

Royal Philips 
Electronics 

Holandia pilski Oświetleniowa 

36 
Pratt and Whitney 
Kalisz sp. z o.o.  

Pratt & Whitney 
Canada 

Kanada kaliski Lotnicza 

37 
Prima SA  D.E Master Blenders 

1753 
Holandia m. Poznań Spożywcza 

38 
QXL Poland Sp. z o.o.  Naspers RPA m. Poznań Dystrybucja i 

handel 

39 
Raben Polska Sp. z 
o.o. 

Raben Group  Holandia poznański Transport i 
logistyka 

40 Rawibox SA Sical S.A. Francja leszczyński Papiernicza 

41 
Samsung Electronics 
Poland Manufacturing 
Sp. z o.o.  

Samsung Group Korea Południowa poznański AGD 

42 
Sapa Aluminium Sp. z 
o.o.  

Sapa Group Szwecja pilski Profile aluminiowe 

43 
Selgros Sp. z o.o.  Coop Szwajcaria m. Poznań Handel i 

dystrybucja 

44 
Steico Sp. z o.o. 
 

Steico Niemcy pilski Materiały 
izolacyjne 

45 
Terravita Sp. z o.o.  Terravita Holding 

Establishment 
Lichtenstein m. Poznań Spożywcza 

46 
Unilever - Centre of 
Excellence Liquid 
Foods 

Unilever Holandia/Wileka 
Brytania 

m. Poznań Spożywcza/ R&D 

47 
Volkswagen Poznań 
Sp. z o.o.  

Volkswagen  Niemcy m. Poznań Motoryzacyjna 

48 
Warta Glass Sieraków 
SA 

BA Group Portugalia leszczyński Szklarska/opakow
aniowa 

49 
Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.  

Nordisk Wavin  Holandia poznański Systemy 
instalacyjne 

50 
Winiary Nestlé Polska 
SA  

Nestlé  Szwajcaria kaliski Spożywcza 

51 Wix-Filtron Sp. z o.o. Affina Group USA leszczyński Motoryzacyjna 
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Lp. Podmiot Inwestor 
Kraj pochodzenia 

kapitału 
Podregion Branża 

52 
Wrigley Poland sp. z 
o.o.  

Wrigley Company USA m. Poznań Spożywcza 

53 Wyborowa SA  Pernod Ricard  Francja m. Poznań Spożywcza 

54 
Żabka Polska Sp. z o. 
o.  

Penta Investmets Czechy m. Poznań Handel i 
dystrybucja 

Źródło: analiza własna  

 

Dodatkowo w poniższej tabeli przedstawiono zestawienie branżowe najważniejszych firm z kapitałem 

międzynarodowym w regionie. 

 

 Tabela 75 Zestawienie branżowe najważniejszych firm z kapitałem międzynarodowym w regionie 

 
Branża 

 

Liczba firm w województwie Firmy w podregionach 

Spożywcza 11 

leszczyński: 2 
poznański: 1 
m. Poznań: 6 
koniński: 1 
kaliski: 1 

Motoryzacyjna 8 

m. Poznań: 3 

kaliski: 2 
poznański: 2 

leszczyński: 1 

Handel i dystrybucja 7 
poznański: 3 
m. Poznań: 4 

Usługi finansowo-księgowe 4 m. Poznań: 4 

Opakowaniowa 3 
m. Poznań: 1 
koniński: 1 

leszczyński: 1 

Meblowa 2 pilski: 2 

Elektronika 2 
koniński: 1 
poznański: 1 

Sprzęt medyczny 2 
leszczyński: 1 

poznański: 1 

Transport i logistyka 2 poznański: 2 

Farmaceutyczna 1 m. Poznań: 1 

Chemiczna 1 m. Poznań: 1 

Tytoniowa 1 poznański: 1 

Energetyczna 1 m. Poznań: 1 

Kosmetyczna 1 m. Poznań: 1 

Oświetleniowa 1 pilski: 1 

Lotnicza 1 kaliski: 1 

Papiernicza 1 leszczyński: 1 
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Mapa 12 Lokalizacja najważniejszych firm z kapitałem międzynarodowym w Wielkopolsce  
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5.2.3. Najbardziej innowacyjne firmy w regionie 

Lista najbardziej innowacyjnych firm w regionie powstała na podstawie: 

 Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe; 

 Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce – Polska Akademia Nauk; 

 Ranking firm innowacyjnych według "Rzeczpospolitej“; 

 Analizy własnej; 

Dla każdej z firm wskazano nazwę przedsiębiorstwa działającego w regionie, nazwę inwestora kraj 

pochodzenia kapitału, lokalizację firmy, branżę w której działa. 

 

 Tabela 76 Lista najbardziej innowacyjnych firm w regionie 

Lp. 

 
Podmiot 

 
Podregion Branża 

1 AFT Sp. z o.o. m. Poznań Armatura 

2 Amica Wronki S.A. GK poznański AGD 

3 Apator Powogaz SA m. Poznań Producent wodomierzy i ciepłomierzy 

4 Atrem SA poznański Automatyka przemysłowa/IT 

5 BBI Zeneris SA m. Poznań Energetyka odnawialna 

6 Biofarm Sp. z o.o. m. Poznań Farmaceutyczna 

7 Concepto SA leszczyński Internet /Nowe media 

8 DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. leszczyński Rolnictwo 

9 DYNAXO Sp. z o.o. poznański Obróbka blach 

10 DIVICOM SA m. Poznań Dystrybucja i handel 

11 Elektromontaż Poznań SA m. Poznań Budowlana/Elektroinstalacyjna 

12 ENEA SA m. Poznań Energetyka 

13 EVER Sp. z o.o. poznański Elektronika 

14 Fabryka Sprzętu Okrętowego 
MEBLOMOR SA 

pilski Okrętowa – meble i wyposażenie 

15 HARPO Sp. z o.o. m. Poznań Elektronika/IT/Sprzęt dla osób 
niepełnosprawnych 

16 INEA SA m. Poznań Media, telekomunikacja 

17 Inline Poland Sp. z o.o. poznański Opakowaniowa 

18 Jeronimo Martins Dystrybucja SA poznański Dystrybucja i handel 

19 Joskin Polska Sp. z o.o. pilski Maszyny rolnicze 

20 Komputronik SA m. Poznań Dystrybucja i handel 

21 Lubmor Sp. z o.o. pilski Budownictwo okrętowe i lądowe 

22 LUVENA SA poznański Rolnictwo/Nawozy sztuczne 

23 Meble Vox Sp. z o.o. SKA poznański Meblowa 

24 Meprozet Kościan SA leszczyński Maszyny rolnicze 

25 Novol Sp. z o.o. poznański Chemiczna 

26 Philips Lighting Poland SA pilski Oświetleniowa 

27 Poznańskie Zakłady Zielarskie 
HERBAPOL SA 

m. Poznań Spożywcza 

28 Profim Sp. z o.o. koniński Meblowa 

29 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
TOOLFAS Sp. z o.o. 

m. Poznań Armatura przemysłowa/Obróbka metalu 

30 SINTUR Sp. z o.o. koniński Podzespoły do sprzętu AGD 

31 TFP Sp. z o.o. poznański Opakowaniowa/papiernicza 

32 TREPKO Sp. z o.o. koniński Opakowaniowa/spożywcza 

33 Sunrise System Sp. z o.o. m. Poznań Internet/Nowe media 

34 Wix Filtron Sp. z o.o. leszczyński Motoryzacyjna 

35 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
PZL-Kalisz SA 

kaliski Lotnicza 

36 Microsoft Innovation Center m. Poznań IT 
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Lp. 

 
Podmiot 

 
Podregion Branża 

37 Grace Performance Chemicals m. Poznań Chemiczna 

38 Centrum Badawczo-Rozwojowe Samsung 
Polska 

m. Poznań Elektronika 

39 Roche  m. Poznań Farmaceutyczna 

40 Unilever - Centre of Excellence Liquid 
Foods 

m. Poznań Spożywcza 

Źródło: analiza własna  

 

Dodatkowo w poniższej tabeli przedstawiono zestawienie branżowe najbardziej innowacyjnych firm w 

regionie. 

 

 Tabela 77 Zestawienie branżowe najbardziej innowacyjnych firm w regionie 

 
Branża 

 

Liczba firm w województwie Firmy w podregionach 

Rolnictwo i maszyny rolnicze 
4 

leszczyński: 2 
pilski: 1 

poznański: 1 

Dystrybucja i handel 
3 

m. Poznań: 2 
poznański: 1 

Elektronika 
3 

poznański: 2  
m. Poznań: 1 

IT 
3 

poznański: 1  

m. Poznań: 2 

Opakowaniowa 
3 

poznański: 2  

koniński: 1 

Internet /Media 
3 

leszczyński: 1  
m. Poznań: 2 

Meblowa 
2 

poznański: 1 

koniński: 1 

Chemiczna 
2 

poznański: 1  

m. Poznań: 1 

Farmaceutyczna 2 m. Poznań: 2 

Spożywcza 2 m. Poznań: 2 

Budowlana 1 m. Poznań: 1 

Oświetleniowa 1 pilski: 1 

Motoryzacyjna 1 leszczyński: 1 

Lotnicza 1 kaliski: 1 
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Mapa 13 Lokalizacja najbardziej innowacyjnych firm w Wielkopolsce 
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6. Podsumowanie i wnioski  

Wprowadzenie 

W ramach badania branż dominujących w gospodarce województwa wielkopolskiego przeprowadzono 

szczegółowe badanie statystyczne szeregu danych opisujących gospodarkę regionu. Wszystkie zdefiniowane 

w metodyce dane statystyczne zostały wykorzystane do kalkulacji wskaźnika lokalizacji i jego dynamiki, 

przeprowadzenia analizy przesunięć udziałów oraz kalkulacji współczynnika Giniego. W badaniu 

wykorzystano najbardziej aktualne dane statystyczne na najniższym dostępnym poziomie szczegółowości. 

Dodatkowo, w przypadku braku szczegółowych danych na odpowiednim poziomie podziału terytorialnego, 

dane takie były uzupełniane przez bardziej szczegółowe dane na wyższym poziomie podziału terytorialnego 

(np. przeciętne zatrudnienie wg sekcji PKD na poziomie województwa jako uzupełnienie danych dotyczących 

liczby pracujących wg grup sekcji PKD na poziomie powiatów i subregionów). Należy jednak zwrócić uwagę 

na pewne ograniczenia metody statystycznej, która związane są z: 

 Niekompletnością danych w zdefiniowanych zakresach; 

 Brakiem danych na odpowiednim poziomie podziału terytorialnego 

 Brakiem danych na odpowiednim poziomie podziału działalności gospodarczej. 

W związku z ww. ograniczeniami dla potrzeb wnioskowania nt. branż dominujących w gospodarce regionu 

Wielkopolski skoncentrowano się na analizach danych statystycznych dostępnych na poziomie podregionów. 

Wynika to z jednej strony z faktu, iż na tym poziomie dostępna jest największa ilość danych statystycznych, co 

umożliwia ich porównanie, a z drugiej strony poziom podziału na podregiony (NUTS 3) umożliwia wskazanie 

na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego całego regionu wielkopolskiego.  

Przeprowadzone analizy danych statystycznych na poziomie województwa stanowiły element uzupełniający 

analizy przeprowadzone na poziomie podregionów i powiatów. 

 

Specjalizacja gospodarcza podregionów – analizy statystyczne  

Przeprowadzona analiza wskaźnika lokalizacji pozwoliła zidentyfikować branże o największej koncentracji w 

poszczególnych podregionach. Wzbogacona o analizę dynamiki  wskaźnika lokalizacji  pozwoliła 

zidentyfikować branże, które w największym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy badanych obszarów.  

Analiza przesunięć udziałów pozwoliła określić poziom rozwoju poszczególnych branż w gospodarce 

poszczególnych podregionów i zmiany zachodzące w rozwoju poszczególnych branż. Analiza shift-share 

liczby podmiotów gospodarczych pozwoliła wskazać, które branże przyczyniają się do rozwoju 

gospodarczego subregionów na tle regionu wielkopolskiego. Analiza liczby pracujących pozwoliła wskazać, 

które branże generują rosnącą liczbę miejsc pracy w poszczególnych podregionach, a analiza wartości 

dodanej brutto - które branże przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego subregionu, generując 

największy przyrost wartości dóbr w danym okresie. 

Analiza współczynnika Giniego pozwala ocenić nierównomierność rozkładu badanej zmiennej na danym 

obszarze. Innymi słowy, współczynnik Giniego nie pozwala sam w sobie zdefiniować branż dominujących, a 

jedynie informuje o równomierności rozkładu lub jego braku pomiędzy poszczególnymi typami działalności 

gospodarczej lub poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Dlatego też analiza współczynnika Giniego ma 

charakter uzupełniający w stosunku do przeprowadzonych analiz wskaźnika lokalizacji i przesunięć udziałów. 

Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliły zdefiniować branże dominujące w gospodarce każdego z 

podregionów. Wyniki te zostały skonfrontowane z przeprowadzoną analizą klastrów i przedsiębiorstw 

wiodących w regionie.  
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Specjalizacja gospodarcza podregionów – analiza klastrów 

Analiza ta wykazała działanie dwudziestu dziewięciu sformalizowanych klastrów i inicjatyw klastrowych. 

Wśród nich daje się wskazać takie, które zasługują na miano lokalnych oraz regionalnych. Większość z 

analizowanych klastrów ma charakter lokalny, co oznacza, że obejmują one swoim zasięgiem jeden 

subregion albo mogą wskazywać w gronie przedsiębiorstw podmioty z dwóch lub więcej subregionów, 

jednakże z wyraźną dominacją jednego subregionu. Według obserwacji, charakter ten wynika najczęściej z 

faktu uczestniczenia w inicjatywie jednostek instytucjonalnych (np. instytucje otoczenia biznesu, ośrodki 

akademickie), które zlokalizowane są w Poznaniu lub w podregionie poznańskim (dla przykładu, wszystkie 

jednostki sfery B+R w sieciach to podmioty z miasta Poznania). Część branż, w których działają klastry, 

pokrywa się geograficznie z branżami dominującymi w poszczególnych subregionach. W szczególności 

dotyczy to subregionu kaliskiego i leszczyńskiego. 

W sieciach dominują firmy mikro, małe i średnie, w przeważającej części z polskim kapitałem. To przede 

wszystkim one inicjowały powstawanie poszczególnych klastrów, a punktem wyjścia do stworzenia sieci była 

w większości wypadków chęć współpracy przede wszystkim w wymiarze transferu wiedzy i wspólnej 

promocji, a także obniżania kosztów poprzez współkorzystanie np. z infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ma 

to swoje odzwierciedlenie w relacjach pomiędzy członkami sieci, które pokazuje w większości przypadków 

dość zachowawczy charakter współpracy członków, nakierowany w większym stopniu na transfer wiedzy i 

know-how i koncentrujący się w głównej mierze na osiąganiu synergii płynącej ze wspólnej promocji oraz 

relacji typu „networking”, aniżeli na wspólnym tworzeniu nowych technologii. Jeżeli dochodzi do współpracy, 

to ma ona charakter jednostkowy (firma współpracuje z firmą). Projekty, w których angażowane są liczne 

grupy podmiotów, tworzące np. grupy projektowe, stanowią rzadkość.  

Analizy pokazały jednak, że sytuacja powoli się zmienia. Interakcje pomiędzy zlokalizowanymi w 

geograficznej bliskości przedsiębiorstwami – producentami, dostawcami i klientami skutkują podejmowaniem 

przez nie kooperacji, dostrzeganiem konsekwencji wchodzenia w relacje kooperacyjne i umiejętnością 

zdefiniowania obszarów współpracy nie tylko w wymiarze projektowym „firma-firma”, ale również w wymiarze 

projektowym: „firmy z klastra-rynek”. Zaobserwowano kilka przykładów współpracy wykraczających ponad 

kontakty o charakterze networkingowym. Wspomnieć należy np. o wspólnym patencie klastra Mebel Design, 

współpracy wewnątrz klastra SynergIT, czy kotle RetKlaster 25 PREMIUM – wyniku wspólnych prac 30 firm 

grupy pilotażowej Innowacyjny Kocioł Pleszewski. 

 
 

Specjalizacja gospodarcza podregionów – analiza przedsiębiorstw wiodących w regionie 

Przeprowadzona analiza przedsiębiorstw wiodących w regionie pozwala zweryfikować badanie kluczowych 

branż dla rozwoju regionu, wskazać na zróżnicowanie geograficzne aktywności wiodących w regionie 

wielkopolskim przedsiębiorstw i zidentyfikować ośrodki innowacji w województwie wielkopolskim. 

 

Największe firmy w regionie 

Identyfikacja 35 największych firm w regionie pod względem wysokości przychodów wskazuje, że 

niekwestionowanym liderem jest firma Jeronimo Martins Dystrybucja SA – właściciel sieci detalicznej 

Biedronka oraz sieci drogerii Hebe. Jest to jednocześnie jedyna firma z regionu znajdująca się w pierwszej 

piątce największych firm w kraju. Zauważalna jest wyraźnie dominująca pozycja tej firmy i wysoka pozycja w 

zestawieniu przygotowanym dla Wielkopolski wielu innych przedsiębiorstw z sektora handlu detalicznego i 

hurtowego (5 spośród 10 pierwszych firm to przedsiębiorstwa z tego sektora w całym zestawieniu 55 firm 13 

działa w tej branży). Jest to potwierdzenie tradycyjnej dla regionu wielkopolskiego znaczącej pozycji 

branży handlu i dystrybucji w gospodarce regionu. Równie istotną pozycję wśród największych firm w 

regionie odgrywają branże: motoryzacyjna (9 firm w zestawieniu), spożywcza (6 firm w zestawieniu), 

energetyka i branża papiernicza (po 3 firmy w zestawieniu).  



 

 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

145 

Jeśli chodzi o geograficzną dystrybucję największych firm w województwie wielkopolskim to zdecydowana ich 

większość zlokalizowana jest w 2 podregionach: m. Poznań i poznańskim (65% wszystkich firm). Wynika to z 

2 podstawowych przyczyn: 

 Te 2 podregiony stanowią naturalne centrum gospodarcze regionu; 

 Część firm działających w kilku branżach i/lub lokalizacjach swoje centra operacyjne/siedziby spółek 

lokuje w Poznaniu. 

 

Najważniejsze firmy z kapitałem międzynarodowym 

Wielkopolska od wielu jest w gronie 5 najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych regionów w 

Polsce. Efektem tego jest znaczący wolumen napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 

Wielkopolski i rozwój gospodarki regionu napędzany po części przez zagranicznych inwestorów. Na liście 

najważniejszych firmy z kapitałem międzynarodowym dominującą rolę odgrywają sektory: 

motoryzacyjny, logistyczny i spożywczy. Odpowiada to faktycznej wartości BIZ w Wielkopolsce, które 

zdominowane są przez te branże. Warto również zaznaczyć, że spośród 10 największych firm w 

województwie wielkopolskim aż 9 to firmy z kapitałem zagranicznym. 

Od kilku lat coraz większe znaczenie wśród firm z kapitałem międzynarodowym odgrywają firmy z sektora 

BPO/SSC. Wśród tych firm z kapitałem międzynarodowym obecnych w regionie należy wymienić m.in. arvato 

services Polska, Carlsberg Accounting Service Centre, Carl Zeiss, Franklin Templeton Investments Poland, 

czy MAN Accounting Center. Są to w większości centra usług finansowo-księgowych i procesów IT, 

zlokalizowane w Poznaniu. Coraz większe znaczenie w profilu gospodarczym regionu odgrywają również 

inwestorzy otwierający w Wielkopolsce swoje centra R&D. Do takich firm należą m.in. Grace Performance 

Chemicals, Microsoft Innovation Center, czy Unilever – Centre of Excellence Liquid Foods. 

W ujęciu geograficznym zdecydowana większość najważniejszych firm z kapitałem międzynarodowym 

zlokalizowana jest w podregionie poznańskim i podregionie m. Poznań. Na uwagę w tym zakresie zasługują 

również podregiony leszczyński i pilski.  

 

Najbardziej innowacyjne firmy w regionie 

Analiza najbardziej innowacyjnych firm w regionie wskazuje, że najwięcej firm uznawanych powszechnie 

za innowacyjne reprezentuje sektor produkcyjny, a najliczniej reprezentowane w zestawieniu branże to:  

IT/elektronika, branża opakowaniowa, obróbka metalu, AGD i energetyka. Znaczące miejsce zajmuje również 

sektor rolniczy i maszyn rolniczych. Należy jednak zauważyć, że metodyka przygotowania dostępnych 

rankingów i zestawień firm innowacyjnych kładzie szczególny nacisk na innowacje produktowe i 

technologiczne. W efekcie, w zestawieniach brakować może niektórych przedsiębiorstw wdrażających 

innowacje w innych obszarach, jak np. innowacje organizacyjne, w zakresie marketingu czy usług.  

Analiza geograficznego rozkładu najbardziej innowacyjnych firm Wielkopolski po raz kolejny wskazuje na 

podregion m. Poznań i podregion poznański jako centra innowacji w Wielkopolsce. Widoczne na mapie 

innowacyjności regionu wielkopolskiego, choć znacząco za centrum poznańskim, są podregiony pilski i 

leszczyński. 

 

Pozostałe analizy statystyczne  

Zgodnie z uzgodnioną koncepcją badawczą pozostałe analizy statystyczne zostały przeprowadzone na 

poziomie województwa. Wnioski z analizy przedstawiają się następująco: 

 W kontekście wartości brutto środków trwałych dominującym sektorem dla województwa jest 

przemysł i budownictwo. 
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 W kontekście produkcji sprzedanej przemysłu dominującą grupą sekcji w województwie jest 

produkcja mebli, produkcja papieru i wyrobów z papieru. 

 Warunki związane z kondycją i profilem gospodarki regionu wielkopolskiego wpłynęły na spadek 

liczby zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa. Najlepiej w 

tym zakresie wyglądała sytuacja w sektorze szkolnictwa, który był w Wielkopolsce obszarem 

wzrostu.   

 Analiza danych dotyczących liczby pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki 

pokazała nieznaczny wzrost (217 osób). Na tle Polski region wielkopolski rozwija się pod tym 

względem wolniej.  

 Spadek nakładów na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw w latach 2008-2011 potwierdza 

negatywną tendencję w tym sektorze w województwie. Z uwagi na brak zgromadzonych przez GUS 

wielu danych dotyczących poszczególnych kierunków działalności w województwie wielkopolskim 

obszar ten należy interpretować jednak z dużą dozą ostrożności. Do nielicznych kierunków 

działalności, które uzyskały w Wielkopolsce sprzyjające warunki rozowju dla działalnośći B+R należą: 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja metalowych wyrobów gotowych. 

 Dane dotyczące nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 

pokazują wyniki bardziej optymistyczne niż w przypadku wyżej wspomnianych nakładów na 

działalność B+R . Całościowe nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 

przemysłowych w tym okresie wzrosły o ponad 615 mln PLN, z czego na działalność B+R o niemal 

300 mln PLN. Mniej więcej połowa tego wzrostu związana była z tendencjami ogólnokrajowymi, a 

połowa wynikała ze specyfiki regionu wielkopolskiego. Na działalność innowacyjną składa się wiele 

innych elementów niż prowadzona wewnątrz przedsiębiorstw działalność B+R. Obok tak rozumianej 

działalności badawczo-rozwojowej  obszarami wzrostu w Wielkopolsce w latach 2006-2011 były 

również nakłady na środki trwałe i zakup oprogramowania.  

 W przedsiębiorstwach z sektora usług nakłady na działalność innowacyjną spadły w latach 2006-

2011 o ponad 80 mln PLN. Negatywne tendencje  obserwowane wśród przedsiębiorstw z sektora 

usług województwa wielkopolskiego nie są niwelowane przez niewielkie wzrosty nakładów związane 

z cechami regionu w obszarze działalności badawczo-rozwojowej czy szkolenia personelu. 

 

Branże dominujące w gospodarce regionu  

Przeprowadzone w ramach badania analizy pozwalają wskazać branże dominujące w poszczególnych 

podregionach. 

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie przeprowadzonych analiz we wszystkich obszarach dla 

poszczególnych podregionów. 
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Tabela 78 Zestawienie analiz dla poszczególnych podregionów 

Lp. Podregion 

Analiza danych statystycznych 

Analiza klastrów 

Analiza 
przedsiębiorstw 

dominujących – ujęcie 
branżowe* 

Analizowane 
dane 

Location quotient i jego  
dynamika 

Analiza przesunięć udziałów 
Współczynnik 

Giniego 

1 Kaliski 

Podmioty 
gospodarcze 

C – przetwórstwo przemysłowe 
F – budownictwo  

G – handel hurtowy i detaliczny  
R, S i T – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała 
działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby 

C – przetwórstwo przemysłowe  
 

Duża 
nierównomierność 

rozkładu 

Klaster Spożywczy Południowej 
Wielkopolski-Stowarzyszenie w 

Kaliszu 
Wielkopolski Klaster Lotniczy 
Klaster Kotlarski (branża 

mechaniczna) 
 
 
 

Motoryzacyjna 

Zatrudnienie 

A – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo,  
B, C, D, E i F – górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych a także dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją i 
budownictwo 

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także 
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

B, C, D, E - Przemysł  
F – budownictwo  

Średnia  
nierównomierność 

rozkładu 

Wartość 
dodana brutto  

B, C, D, E – Przemysł 
 A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

B,C, D, E  Przemysł i Przetwórstwo 
przemysłowe 

Średnia 
nierównomierność 

rozkładu 

2 Koniński 

Podmioty 
gospodarcze 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,  
D i E – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją   

F – budownictwo  
O – administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
R, S i T –działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała 
działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

C – przetwórstwo przemysłowe  
F – budownictwo 

 

Najniższa 
nierównomierność 

rozkładu 

Klaster Automatyki 
Przemysłowej Ostrów 

 

Zatrudnienie 

A – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo i łącznie analizowane sekcje  
B, C, D, E i F – górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, a także dostawa wody, 

gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją i 

B, C, D, E - Przemysł  
F – Budownictwo  

G Handel, transport i gospodarka 
magazynowa Zakwaterowanie i 

gastronomia 

Średnia  
nierównomierność 

rozkładu 
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Lp. Podregion Analiza danych statystycznych Analiza klastrów 
Analiza 

przedsiębiorstw 
dominujących – ujęcie 

branżowe* budownictwo J Informacja i komunikacja 

Wartość 
dodana brutto  

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
B, C, D i E –  Górnictwo i wydobywanie, Przetwórstwo przemysłowe, 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
M, N, O, P, Q, R, S i T – pozostałe usługi  

C Przetwórstwo przemysłowe 
Średnia 

nierównomierność 
rozkładu 

3 Leszczyński 

Podmioty 
gospodarcze 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  
F – budownictwo  

O – administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne,  

R, S i T –działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała 
działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby 

C - przetwórstwo przemysłowe 
A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 

Duża 
nierównomierność 

rozkładu 

Klaster Poligraficzno-
Reklamowy w Lesznie 
Klaster Spożywczy 
Leszczyńskie Smaki 

Leszczyński Klaster Budowlany 

Spożywcza 
Motoryzacyjna 

Zatrudnienie A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
informacja i komunikacja, a także 

działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 

Średnia  
nierównomierność 

rozkładu 

Wartość 
dodana brutto  

B, C, D i E –  Górnictwo i wydobywanie, Przetwórstwo przemysłowe, 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
F – budownictwo 

B, C, D, E - Przemysł  
F – budownictwo 

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
informacja i komunikacja, a także 

działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

Średnia 
nierównomierność 

rozkładu 

4 Pilski 
Podmioty 

gospodarcze 

F – budownictwo  
K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

O – administracja publiczna, obrona narodowa i obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  

P – edukacja 
R, S i T – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, pozostała 
działalność usługowa, a także gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

C – przetwórstwo przemysłowe 
F – budownictwo 

 

Duża 
nierównomierność 

rozkładu 
 Meblowa 
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Lp. Podregion Analiza danych statystycznych Analiza klastrów 
Analiza 

przedsiębiorstw 
dominujących – ujęcie 

branżowe* na własne potrzeby 

Zatrudnienie A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
informacja i komunikacja, a także 

działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

Średnia 
nierównomierność 

rozkładu 

Wartość 
dodana brutto  

A – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo 
B, C, D i E – Górnictwo i wydobywanie, Przetwórstwo przemysłowe, 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
M, N, O, P, Q, R, S i T – pozostałe usługi 

B, C, D, E - Przemysł 
Najniższa 

nierównomierność 
rozkładu 

5 Poznański 

Podmioty 
gospodarcze 

B – górnictwo i wydobywanie 

C  - przetwórstwo przemysłowe 
G - handel hurtowy i detaliczny 

L,M i N - działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości, działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, 
działalność w zakresie usług 

 

Średnia  
nierównomierność 

rozkładu 

BIOREGION Wielkopolska 
(biotechnologia) 

Swarzędzki Klaster 
Producentów Mebli 

Handel i dystrybucja 
Spożywcza 

Transport i logistyka 

Zatrudnienie 
G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także 
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
informacja i komunikacja, a także 

działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
B, C, D, E – Przemysł 

F – Budownictwo 

Średnia  
nierównomierność 

rozkładu  

Wartość 
dodana brutto  

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także 
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

F – budownictwo 

G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 

informacja i komunikacja, a także 
działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

B, C, D, E – Przemysł 
L,M i N - działalność związana z obsługą 

Średnia 
nierównomierność 

rozkładu 
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Lp. Podregion Analiza danych statystycznych Analiza klastrów 
Analiza 

przedsiębiorstw 
dominujących – ujęcie 

branżowe* rynku nieruchomości, działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, 

działalność w zakresie usług 
K i L – działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 

M, N, O, P, Q, R, S i T – pozostałe usługi 

6 m. Poznań 

Podmioty 
gospodarcze 

I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,  
H i J – transport i gospodarka magazynowa wraz z informacją i komunikacją,  

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
L, M i N – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

C - przetwórstwo przemysłowe  
G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
informacja i komunikacja, a także 

działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
L,M i N - działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości, działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, 

działalność w zakresie usług 
 

Najwyższa 
nierównomiernośc

ią rozkładu 
 

Wielkopolski Klaster Energii 
Odnawialnej 

Narodowe Centrum Archiwizacji 
– Klaster Archiwizacji Cyfrowej 

Wielkopolski Klaster 
Teleinformatyczny 

SynergIT Klaster Informatyczny 
Zachodni Klaster Tworzyw 
Sztucznych PLASTOPOLIS 

(branża chemiczna) 
Grupa Doradczo-Szkoleniowa 

Taurus  
Klaster GIFT (energetyka) 

Centrum Innowacji i Technologii 
Konfekcjonowania Produktów 
Spożywczych – Europejskie 

Porozumienie Kompetencyjne 
Wielkopolski Klaster Firm 

Projektowo – wykonawczych 
ARCHI-PROJEKT 

Poznański Klaster Edukacyjny 
Wielkopolski Klaster Chemiczny  
Wielkopolski Klaster Medyczny 
Polski Klaster Innowacyjnych 

Technologii Kuźniczych 
„HEFAJSTOS” 

Wielkopolski Klaster 
Zaawansowanych Technik 

Automatyzacji ELPROTECH 
Wielkopolski Klaster MEBEL 

DESIGN 
Wielkopolski Biogaz 

Stowarzyszenie Przetwórców 
Szkła Budowlanego 

Wielkopolski Klaster – 

Handel i dystrybucja 
Motoryzacyjna 

Energetyka 
Spożywcza 

Usługi finansowo-
księgowe 

Zatrudnienie 
K i L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

M, N, O, P, Q, R, S, T – pozostałe usługi 
K i L – działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 

Najwyższa 
nierównomierność 

rozkładu  

Wartość 
dodana brutto  

K i L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
G, H, I i J – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także 
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

M, N, O, P, Q, R, S i T – pozostałe usługi 

K i L – działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

M, N, O, P, Q, R, S, T – pozostałe usługi 

Średnia 
nierównomierność 

rozkładu 
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Lp. Podregion Analiza danych statystycznych Analiza klastrów 
Analiza 

przedsiębiorstw 
dominujących – ujęcie 

branżowe* Innowacyjny Dom (branża 
budowlana) 

Ekonlex – Wielkopolski Klaster 
Prawno-Ekonomiczny (branża 

edukacyjna) 

e-Commerce Connections 
(branża IT) 

Źródło: analiza własna  
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Zebrane wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz (analiza danych statystycznych, klastrów oraz 

przedsiębiorstw dominujących w ujęciu branżowym) zostały poddane dyskusji. By zwiększyć czytelność 

przygotowano matrycę uwzględniającą podział subregionalny (zaprezentowany w tabeli powyżej). Rozpoczęto 

od branż, które wyróżniają się przez swoją koncentrację i dynamikę (wyniki analizy location quotient jako 

niezbędne do zrozumienia i selekcji rodzajów działalności dominujących w gospodarce podregionów i 

przedstawiające aktualną sytuację i trendy stanowiły punkt wyjścia do dyskusji). Dane te porównano z 

wynikami analizy wskaźnika Giniego, co pozwoliło potwierdzić potencjalną dominację poszczególnych sekcji. 

Kolejnym wymiarem dyskusji były wyniki analizy przesunięć udziałów.  Powtarzające się branże stanowiły 

punkt wyjścia do kolejnego etapu dyskusji, którego naczelne pytanie brzmiało: w jakim stopniu wyniki danych 

statystycznych pokazują rzeczywisty obraz branż dominujących?  

Informacje na temat geograficznego rozmieszczenia przedsiębiorstw i klastrów działających w 

poszczególnych subregionach, branż, które reprezentują, a także uwzględnienie roli i interakcji pomiędzy 

takimi czynnikami jak: koncentracja przestrzenna powiązana z bliskością podmiotów, systemowy charakter 

(potencjalnie rozbudowana sieć formalnych i nieformalnych powiązań), tradycje danej działalności w danej 

lokalizacji (np. w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych) uwiarygodniły w większości 

przypadków wyniki analiz danych statystycznych. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji za dominujące uznano branże o wysokim stopniu koncentracji, wysokiej 

dynamice w ostatnich latach, z wysokim potencjałem, potwierdzone występowaniem inicjatyw klastrowych i 

przedsiębiorstw (dużych, o wysokim stopniu innowacyjności). Wyniki analizy branż dominujących dla każdego 

z podregionów przedstawiono poniżej  

 

Podregion kaliski 

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami wskaźnika lokalizacji, jego dynamiki i analizami przesunięć udziałów 

dominującą branżą w podregionie kaliskim jest przetwórstwo przemysłowe. Również istotne 

znaczenie w gospodarce podregionu odgrywa budownictwo oraz branża energetyczna i wodno-

kanalizacyjna. Przeprowadzona analiza współczynnika Giniego wskazuje na niską, w porównaniu z innymi 

podregionami Wielkopolski, nierównomierność rozkładu, co nie może potwierdzić silnej dominacji tych branż 

w podregionie kaliskim. Tradycyjnie kluczową rolę dla gospodarki podregionu odgrywa jego stolica w Kaliszu, 

która charakteryzuje się wysokim poziomem inwestycji i wyższymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego niż 

reszta podregionu. Kalisz jest również centralnym ośrodkiem Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego.  

Dominującą rolę przetwórstwa przemysłowego w gospodarce podregionu potwierdza charakter obecnych tu 

inicjatyw klastrowych. Klastry spożywczy, lotniczy, kotlarski i automatyki przemysłowej wykorzystują i 

jednocześnie wzmacniają siłę branży przetwórstwa przemysłowego w subregionie.  

Wiodące w podregionie przedsiębiorstwa, takie jak: Dossche, Winiary Nestle Polska (branża spożywcza), 

Mahle (branża motoryzacyjna), Pratt&Whitney, WSK PZL-Kalisz (branża lotnicza) potwierdzają wyniki 

przeprowadzonych analiz. 

 

Podregion koniński 

Istotną rolę dla profilu gospodarczego podregionu, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, odgrywa w 

pierwszej kolejności, podobnie jak w podregionie kaliskim, przetwórstwo przemysłowe. Również istotną 

rolę dla gospodarki podregionu ma przemysł energetyczny i wodno-kanalizacyjny. Związane jest to z 

faktem, że Konin jest głównym ośrodkiem Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego, które obejmuje swoim 

zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, kopalnię węgla brunatnego Konin, Zespół Elektrowni Pątnów-

Adamów-Konin oraz obiekty towarzyszące. W Koninie działa również jedyna w Polsce huta aluminium, 

Aluminium Konin - Impexmetal S.A. Istotną rolę w gospodarce podregionu odgrywa również rolnictwo i 

przemysł przetwórczy reprezentowany przez takie firmy jak Mleczarnia Turek, czy Zakłady Mięsne „Sokołów”. 
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Przeprowadzona analiza współczynnika Giniego wskazuje na niską w porównaniu z innymi podregionami 

Wielkopolski nierównomierność rozkładu, co nie może potwierdzić silnej dominacji wyżej wskazanych branż w 

podregionie konińskim.  

Jedyny aktywny w podregionie konińskim klaster to Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, obecny w 

południowej części subregionu. Jego obecność potwierdza silną rolę jaką w gospodarce podregionu odgrywa 

branża rolno-spożywcza.   

Również przeprowadzona analiza przedsiębiorstw dominujących w podregionie potwierdza wyniki analiz 

statystycznych. Do tych przedsiębiorstw należą m.in.: Elektrownia Pątnów II (energetyka), Konimpex (branża 

chemiczna), Gestamp (branża motoryzacyjna), Mleczarnia Turek, Zakłady Mięsne „Sokołów (branża 

spożywcza), Flex Films (opakowania, folie). 

 

Podregion leszczyński 

Kluczową rolę dla gospodarki podregionu odgrywa jego stolica w Lesznie, która charakteryzuje się relatywnie 

wysokim poziomem inwestycji i wyższymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego. Wyniki przeprowadzonych 

analiz statystycznych wskazują, że w całym podregionie dominującą rolę odgrywają branże: handel 

hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. Przeprowadzona analiza współczynnika 

Giniego wskazuje na niską w porównaniu z innymi podregionami Wielkopolski nierównomierność rozkładu, co 

nie może potwierdzić silnej dominacji tych branż w podregionie leszczyńskim. 

Obecne w subregionie inicjatywy klastrowe – klastry poligraficzno-reklamowy, spożywczy, budowlany – 

wpisują się w zdiagnozowaną dominację w tym podregionie przetwórstwa przemysłowego (obejmującego 

m.in. produkcją spożywczą) i sektora budowlanego. 

Analiza przedsiębiorstw dominujących w podregionie leszczyńskim wskazuje na dominację przetwórstwa 

przemysłowego – m.in.: Euro Comfort (branża meblowa), Wix Filtron  (branża motoryzacyjna), Aesculap Chifa 

(sprzęt medyczny), Fermy Drobiu Woźniak, HJ Heinz (branża spożywcza), Warta Glass Sieraków (huta 

szkła).  

 

Podregion pilski 

Ogólny obraz gospodarki podregionu pilskiego wskazuje, że jest to jeden z najsłabszych gospodarczo 

podregionów w całej Wielkopolsce. Wpływa na to proporcjonalnie niewielkie zaludnienie, istotny udział 

rolnictwa, wysoki poziom bezrobocia. Podregion przekształca jednak stopniowo swoją gospodarkę w kierunku 

przemysłowym. Największą firmą w Pile, stolicy podregionu, jest Philips Lighting Poland S.A., zatrudniająca 

ponad 5 tys. osób. Wśród perspektywicznych kierunków rozwoju gospodarczego podregionu wymienia się 

m.in. przemysł drukarski, w związku z działaniem na tym terenie nowoczesnych drukarni. Istotną rolę w 

gospodarce podregionu odgrywa też duża huta szkła (Ardagh Glass). Taki obraz gospodarki podregionu 

pilskiego potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnika lokalizacji i analiza przesunięć udziałów. Wyniki 

tych analiz wskazują na dominującą w gospodarce podregionu rolę branży rolnej i przetwórstwa 

przemysłowego. Przeprowadzona analiza współczynnika Giniego wskazuje na niską w porównaniu z innymi 

podregionami Wielkopolski nierównomierność rozkładu, co nie może potwierdzić silnej dominacji wskazanych 

branż w podregionie pilskim.  

Charakter gospodarki subregionu i branż dominujących nie skutkował do tej pory nawiązywaniem kontaktów o 

charakterze sieciowym i tworzeniem klastrów.  

Analiza przedsiębiorstw wiodących w regionie wskazuje na wspomniany proces zmian w gospodarce 

podregionu, w kierunku dominującej roli przetwórstwa przemysłowego. Są to Philips Lighting Poland (branża 

oświetleniowa), Hjort Knudsen (branża meblowa), Lubmor, Meblomor (przemysł okrętowy). 
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Podregion poznański  

Rozwój gospodarczy podregionu poznańskiego jest ściśle skorelowany z rozwojem stolicy regionu – 

podregion m. Poznań. Wysoka dynamika rozwoju gospodarczego powiatów należących do tego podregionu 

jest podyktowana bliskością centrum gospodarczego regionu. Przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje 

na dominację w gospodarce podregionu poznańskiego branży handlowej, transportowej i 

magazynowej, sektora zakwaterowania i gastronomii oraz informacji i komunikacji (w tym m.in. IT, 

działalność wydawnicza). Średnia nierównomierność rozkładu poszczególnych branż, zdiagnozowana przy 

użyciu współczynnika Giniego, wskazuje, iż branże te w sposób istotny dominują nad innymi branżami 

obecnymi na terenie podregionu poznańskiego.  

Bliskość m. Poznania skutkuje tym, że zdecydowana większość klastrów obecnych w podregionie ma swoją 

siedzibę w Poznaniu, dlatego też listy klastrów obecnych w  tych dwóch podregionach są ze sobą tożsame i 

obejmują: BIOREGION Wielkopolska, Centrum Innowacji i Technologii Konfekcjonowania Produktów 

Spożywczych – Europejskie Porozumienie Kompetencyjne, e-Commerce Connections, Ekonlex – 

Wielkopolski Klaster Prawno-Ekonomiczny, Grupa Doradczo-Szkoleniowa Taurus, Klaster GIFT, Narodowe 

Centrum Archiwizacji – Klaster Archiwizacji Cyfrowej, Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych 

„HEFAJSTOS”, Poznański Klaster Edukacyjny, Swarzędzki Klaster Producentów Mebli, SynergIT Klaster 

Informatyczny, Wielkopolski Biogaz, Wielkopolski Klaster – Innowacyjny Dom, Wielkopolski Klaster 

Chemiczny, Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej, Wielkopolski Klaster Firm Projektowo – wykonawczych 

ARCHI-PROJEKT, Wielkopolski Klaster MEBEL DESIGN, Wielkopolski Klaster Medyczny, Wielkopolski 

Klaster Teleinformatyczny, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELPROTECH, 

Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych PLASTOPOLIS. 

Dominacja wykazanych w analizie statystycznej branż znajduje swoje potwierdzenie w analizie 

przedsiębiorstw wiodących w podregionie. Należą do nich m.in.: Jeronimo Martins, Lidl Polska, Eurocash 

(handel), Raben, Kuehne+Nagel (sektor transportowy i magazynowy). 

 

Podregion m. Poznań 

W Poznaniu, stanowiącym centrum gospodarcze podregionu, dominującą rolę odgrywają, zgodnie z 

przeprowadzoną analizą przesunięć udziałów i analizą wskaźnika lokalizacji, następujące branże: działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca. Widać więc naturalną dla największych miast w Polsce dominację sektora usług. Pozycja 

dominująca wspomnianych branż jest bardzo silna w stosunku do innych słabiej reprezentowanych w tym 

subregionie. Wskazuje na to wysoka wartość współczynnika Giniego dla podregionu m. Poznań.  

Bogata lista klastrów obecnych w podregionie m. Poznań (pokrywająca się z listą dla podregionu 

poznańskiego) związana jest bardziej z faktem, iż siedziby tych klastrów zlokalizowane są w Poznaniu, niż 

faktycznymi powiązaniami sieciowymi pomiędzy firmami zlokalizowanymi na terenie Poznania.  

Dominująca rola usług w gospodarce Poznania potwierdzona jest analizą przedsiębiorstw wiodących w 

regionie. Należą do nich m.in. takie firmy z sektora usług jak: arvato services, Carlsberg Accounting Service 

Center, Grace Performance Chemicals, MAN Accounting Center, QXL Poland. 

Poniższa tabela stanowi podsumowanie badania branż dominujących w gospodarce regionu wielkopolskiego.  
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Tabela 79 Podsumowanie badania branż dominujących w gospodarce regionu wielkopolskiego 

 
Podregion 

 

Branże dominujące 

Kaliski 
 Przetwórstwo przemysłowe 

 Budownictwo  

 Branża energetyczna i wodno-kanalizacyjna 

Koniński 
 Przetwórstwo przemysłowe 

 Przemysł energetyczny  

 Rolnictwo i przemysł przetwórczy 

Leszczyński 
 Handel hurtowy i detaliczny 

 Przetwórstwo przemysłowe  

 Budownictwo 

Pilski  Branża rolna  

 Przetwórstwo przemysłowe 

Podregion poznański 

 Handel  

 Transport i magazynowanie  

 Zakwaterowanie i gastronomia 

 Informacja i komunikacja 

Podregion m. Poznań 

 Obsługa rynku nieruchomości  

 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,  

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

 Działalność w zakresie usług administrowania  

 Działalność wspierająca  
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Mapa 14 Dominujące branże w Wielkopolsce 
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Analiza dominującej pozycji poszczególnych branż w subregionach Wielkopolsce pozwala na wyciągniecie 

następujących wniosków: 

Występowanie dominującej pozycji branży C (przetwórstwo przemysłowe) w aż czterech i branży G (handel 

hurtowy i detaliczny) w dwóch spośród sześciu wielkopolskich subregionów związane jest 

najprawdopodobniej z dwoma czynnikami. Pierwszym jest fakt wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej regionu w 

latach po przemianie ustrojowej i związanym z nią napływem inwestycji zagranicznych. Wartość środków 

zainwestowanych w woj. wielkopolskim przez firmy zagraniczne w ostatnich dwudziestu latach szacuje się na 

około 8 mld dolarów. Kapitał zagraniczny pochodzi przede wszystkim z Niemiec, a także z Wielkiej Brytanii, 

USA, Szwecji oraz Irlandii. Potwierdzają to również badania i raporty pokazujące wysoki udział eksportu firm 

zagranicznych (ok.70% ogółu eksportu z Wielkopolski). Inwestorami zagranicznymi w tym okresie były przede 

wszystkim firmy produkcyjne – celem inwestycji była tania produkcja. Inwestycje produkcyjne pociągnęły za 

sobą wzrost liczby kooperantów lokalnych – firm przede wszystkim z sektora MSP – zarówno zagranicznych, 

jak i polskich. Inwestorami były również w znacznej mierze firmy handlowe, dla których Wielkopolska 

stanowiła rodzaj „bramy” do polskiego i czasami również europejskiego rynku. Potwierdza to chociażby 

lokalizacja Specjalnych Stref Ekonomicznych (dla przykładu, na terenie podregionu kaliskiego zlokalizowane 

są podstrefy aż trzech (Kamiennogórskiej SSE, Łódzkiej SSE i Wałbrzyskiej SSE „Invest Park”), na terenie 

podregionu leszczyńskiego - podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Lokowanie inwestycji zagranicznych związane było w głównej mierze z inwestycjami typu brownfield, co jest 

związane z historyczną lokalizacją infrastruktury i działalnością zakładów, których pracownicy stanowili 

naturalny zasób dla inwestorów. Przykładem tego może być podregion kaliski, w którym główne gałęzie 

gospodarki stanowiły przemysł elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczo- odzieżowy oraz spożywczy.  

Kolejnym czynnikiem determinującym wysoki udział przetwórstwa przemysłowego oraz handlu w 

Wielkopolsce jest naszym zdaniem wysoki odsetek firm z sektora MSP – przede wszystkim polskich firm 

prywatnych, w tym rodzinnych w województwie (ich liczbę szacuje się na 352 236)5 zajmujących się przede 

wszystkim  produkcja oraz handlem. 

W Wielkopolsce widać jednocześnie dość wysoki udział sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 

przede wszystkim w podregionie pilskim i konińskim. Ogólny obraz gospodarki obu podregionów pozwala 

wyciągnąć wniosek, że są to dwa najsłabsze gospodarczo podregiony w Wielkopolsce. Wpływa na to 

niewielkie zaludnienie, wysoki poziom bezrobocia (dla przykładu, stopa bezrobocia rejestrowanego w 

podregionie pilskim w 2011 roku wynosiła 15,2%, a więc byłą zdecydowanie wyższa niż dla całej 

Wielkopolski). Sekcja A – choć nie dominuje w innych podregionach – jest widoczna, co potwierdza fakt, iż 

produkcja rolna w województwie wielkopolskim jest wyższą od przeciętnej dla Polski (statystyki krajowe 

pokazują wysoki udział Wielkopolski w produkcji globalnej rolnictwa w Polsce).  

Występowanie sekcji F (budownictwo) w podregionach leszczyńskim i kaliskim można z dużą dozą 

ostrożności interpretować korzystnym położeniem obu podregionów względem trzech dużych aglomeracji – 

łódzkiej, poznańskiej i wrocławskiej – czyli naturalnym rynkiem zbytu usług, a także tradycją rozwoju tych 

branż i  odpowiednimi warunkami stworzonymi dla ich rozwoju (dla przykładu klaster budowlany w 

podregionie leszczyńskim powstał jako efekt realizacji przez Miasto Leszno projektu pod nazwą "Utworzenie 

sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich 

konkurencyjności i innowacyjności"). Duże znaczenie dla rozwoju potencjału budowlano – remontowego i 

modernizacyjnego w obu podregionach ma różnorodne zaplecze - sieć składów, hurtowni i dystrybutorów 

materiałów budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i pokryć dachowych oraz firm zaopatrzeniowo – 

usługowych. 

 
 
 

                                                 
5
 „Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim” (2008). 
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Przeprowadzone w ramach badania analizy pozwalają również wskazać branże dominujące w całym regionie 

wielkopolskim. Definicja branż dominujących na poziomie całego regionu ma charakter pomocniczy i pozwala 

odnieść powyższe wyniki dla podregionów do całego regionu.  

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie przeprowadzonych analiz we wszystkich obszarach dla całego 

regionu. 

 

Tabela 80 Zestawienie analiz dla całego regionu 

Analizowane dane 
Location quotient i jego  
dynamika 

Analiza przesunięć udziałów 

Podmioty gospodarcze 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
D i E (D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją)  
G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając samochody 

F – budownictwo  
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle,  
H i J – transport i gospodarka magazynowa; 
informacja i komunikacja  
 

Zatrudnienie 
G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  
C - przetwórstwo przemysłowe  
F -  budownictwo  
G - handel hurtowy i detaliczny  
H - transport i gospodarka magazynowa  
 

Wartość dodana brutto  

C - przetwórstwo przemysłowe  
F – budownictwo  
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

C - przetwórstwo przemysłowe 
D  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
 F – budownictwo  
G - handel hurtowy i detaliczny  
H - transport i gospodarka magazynowa  
N - działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 
P - edukacja  
 

 
 
Dodatkowe wnioski związane z przyszłymi kierunkami rozwoju projektów inwestycyjnych w województwie 
wielkopolskim  

Analizując branże dominujące Wielkopolski w kontekście udziału w nich przedsiębiorstw z kapitałem 

zagranicznym skupiono się również na zagadnieniach związanych z napływem bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych do regionu. 

Wyzwaniem w najbliższym czasie staną  się  nowe tendencje w zakresie napływu BIZ. Zmniejszają się 

inwestycje lokowane w przetwórstwie przemysłowym, rosną natomiast w sektorze usług. Ponadto 

ogólną tendencją jest zmniejszanie się  wartości poszczególnych projektów inwestycyjnych, przy 

jednoczesnym wzroście ich liczby. Z jednej strony można się spodziewać, że trend ten będzie powodował 

zmniejszanie łącznej wartości kapitału napływającego do Polski, jednak z drugiej strony będzie on lokowany w 

przedsięwzięcia generujące wyższą wartość dodaną i przyczyniające się  do transferu nowoczesnych 

technologii oraz najnowszych rozwiązań  w zakresie zarzadzania i organizacji w biznesie.  

Zmiana jakościowa jaka dokonuje się  przypadku inwestycji lokowanych w Polsce jest pochodną nowych 

przewag konkurencyjnych, które zagraniczni inwestorzy dostrzegli w kraju. Decydujące przestają być koszty 

pracy, dotychczas napędzające napływ obcego kapitału, a wraz z rosnącym zainteresowaniem sektorem 
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usług na znaczeniu zyskuje jakość  zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i 

znajomości języków obcych.  Co za tym idzie, wyróżniki stanowiące obecnie o atrakcyjności regionu i 

przynoszące Wielkopolsce namacalne korzyści, takie jak np. lokalizacja i koszty pracy, w niedalekiej 

przyszłości mogą stać się mniej aktualne, a skuteczność ich oddziaływania coraz niższa.  

Dzieje się to z dwóch podstawowych przyczyn: 

1. Zmieniające się globalne trendy społeczno-gospodarcze, mające wpływ na przepływ projektów 

inwestycyjnych. Należą do nich m.in. 

 Globalizacja, której skutkiem jest postępująca liberalizacja przepływów finansowych oraz rosnąca 

elastyczność w relokacji projektów inwestycyjnych do najbardziej konkurencyjnych miejsc, 

 Starzenie się społeczeństw i inne czynniki demograficzne, które w coraz większym stopniu będą 

dotyczyć również takich regionów jak Wielkopolska i z jednej strony ograniczać potencjał kadr dla 

potencjalnych inwestorów, a z drugiej wpływać na zwiększenie popytu na niektóre produkty i usługi, 

 Postęp technologiczny, który będzie wymagać dostarczania coraz bardziej zaawansowanych 

produktów i usług, 

 Rosnące znacznie biotechnologii, które będzie oznaczać rosnącą podaż inwestycji w tym sektorze, 

 Rosnące znacznie inteligentnych materiałów i nanotechnologii w gospodarce globalnej, które również 

będzie oznaczać rosnącą podaż inwestycji w tym sektorze, 

 Rosnące znacznie interdyscyplinarności i innowacji, które implikuje coraz bardziej innowacyjne 

inwestycje, 

 Wzrost popytu na energię i związana z tym konieczność poszukiwania efektywności w wykorzystaniu 

alternatywnych źródeł energii, co z jednej strony, wraz z rosnącym znaczeniem zagadnień ochrony 

środowisk w krajach wysokorozwiniętych, może ograniczać inwestycje najbardziej energochłonne, a 

z drugiej może zwiększyć wolumen inwestycji związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł 

odnawialnych oraz poprawą efektywności energetycznej. 

 

2. Zmieniająca się pozycja konkurencyjna regionu wraz z zaostrzającą się konkurencją z innymi 

regionami, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zmiany w zakresie pozycji konkurencyjnej 
Wielkopolski mogą skutkować relokacją pewnych inwestycji, zwłaszcza w przypadku branż 
przemysłowych o wyższym stopniu pracochłonności, zwłaszcza w kierunku Europy Wschodniej. 
 
Szczególne znaczenie ma tutaj konkurencja kosztowa. W wyniku zmian gospodarczych i 

społecznych Wielkopolska i inne regiony naszego kraju będą miały coraz większy problem z 
zaoferowaniem atrakcyjnej bazy kosztowej dla inwestycji, których konkurencyjność opiera się na 
minimalizacji kosztów działania. Przejście od konkurowania niskimi kosztami działalności, w tym 
głównie wysokością wynagrodzeń, do konkurowania jakością stanie się koniecznością. W przypadku 
konkurowania jakością szczególnego znaczenia nabierają czynniki obiektywne takie jak jakość 

zasobów ludzkich, dostępność transportowa, dostępność infrastruktury oraz czynniki subiektywne 
związane z jakością życia w regionie i wizerunkiem regionu. Warunkiem koniecznym jest osiągnięcie 
wysokiej jakości w tych obszarach, przede wszystkim w odniesieniu do sektorów wysokich szans, 
do których należą m.in: 

 

 Nowoczesne technologie, 

 Usługi finansowe, 

 Ochrona zdrowia / farmaceutyka, 

 Energetyka odnawialna, 

 Transport i logistyka. 

i działalności wysokich szans do których zaliczyć należy: 

 Badania i rozwój, 

 BPO/SSC (centra usług wspólnych). 
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W przypadku sektora BPO/SSC, będącego obecnie jednym z obszarów, na których koncentruje się uwaga 

instytucji odpowiedzialnych za przyciąganie inwestycji do Wielkopolski, należy zauważyć, że głównym 

czynnikiem wpływającym na przyciąganie tego typu inwestycji do regionu jest kapitał ludzki. Z jednej strony 

chodzi o odpowiednie zasoby wykształconych ludzi, a z drugiej o możliwie jak najniższe koszty pracy. Ten 

drugi czynnik ma szczególnie istotne znaczenie dla przedsięwzięć z sektora BPO/SSC nakierowanych na 

realizację prostych działań związanych z obsługą biznesu, jak np. call center, IT center, centra księgowe. 

Należy spodziewać się, że w przyszłości inwestorzy z tego sektora kierować będą swoje projekty do jeszcze 

bardziej atrakcyjnych kosztowo regionów niż Wielkopolska. 

W obecnie bardzo silnych w profilu gospodarczym Wielkopolski sektorach: motoryzacyjnym i spożywczym, 

będących jednocześnie historycznie głównymi obszarami lokowania inwestycji zagranicznych w regionie w 

kontekście ww. trendów nie należy spodziewać się szczególnie istotnych nowych inwestycji produkcyjnych, 

chociaż rozwijane mogą być moce produkcyjne istniejących już przedsiębiorstw. Siła tych dwóch sektorów w 

regionie pozwala oczekiwać jednak inwestycji w zakresie R&D dla tych branż. Wielkopolska z silną bazą 

produkcyjną w tych sektorach i wysoką jakością kapitału ludzkiego może okazać się optymalnym miejscem do 

lokalizacji tego typu przedsięwzięć.  
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8. Załącznik 1 – Wyniki analizy przesunięć udziałów dla liczby podmiotów 

gospodarczych wg sekcji PKD dla poszczególnych powiatów 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie jarocińskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 913 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat jarociński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 768. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu jarocińskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 137 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie kaliskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 917 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat kaliski  w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 758. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu kaliskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 360 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji G. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie kępińskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 1025 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat kępiński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 703. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu kępińskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 492 nowe podmioty 

gospodarcze. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji C. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie krotoszyńskim wskazuje na wzrost tej liczby 

w latach 2003-2012 o 199 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat krotoszyński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 922. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu krotoszyńskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 690. Wpłynęły na to ujemne wyniki poszczególnych sekcji. Jedyną sekcją, dla 

której zaobserwowano wzrost jest sekcja B. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie ostrowskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 834 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat ostrowski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 2266. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu ostrowskiego dały w okresie 2003-2012 spowodowały spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 1292. Wpłynęły na to ujemne wyniki poszczególnych sekcji. Jedyną sekcją, dla 

której zaobserwowano w omawianym okresie wzrost, jest sekcja C. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie ostrzeszowskim wskazuje na wzrost tej 

liczby w latach 2003-2012 o 474  podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat ostrzeszowski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co 

średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 709. 

Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu ostrzeszowskiego w okresie 2003-2012 spowodowały spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 158.  Wpłynęły na to ujemne wyniki w tym okresie dla wielu sekcji. Szczególny 

rozwój zaobserwowano zaś w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie pleszewskim  wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 846 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat pleszewski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 704. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu pleszewskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 298 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie m. Kalisz wskazuje na spadek tej liczby w 

latach 2003-2012 o 329 podmiotów. Część tego spadku była związana z ogólnie bardzo niskimi wskaźnikami 

dla poszczególnych sekcji w tym powiecie.  Gdyby powiat m. Kalisz w latach 2003-2012 rozwijał się w tym 

samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie 

wzrosłaby o 1869. Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu m. Kalisz spowodowały w okresie 2003-2012 

spadek podmiotów gospodarczych o 2254. Żadna z  grup sekcji nie odnotowała w tym okresie wzrostu. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie gnieźnieńskim wskazuje na wzrost tej liczby 

w latach 2003-2012 o 1703 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat gnieźnieński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 2067. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu gnieźnieńskiego spowodowały  w okresie 2003-2012 spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 256. Wpłynęły na to ujemne wyniki dla kilku sekcji, jednakże zaobserwowano 

również wzrost w obszarze kilku sekcji. Największy wzrost zaobserwowano w obszarze sekcji F.  
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie kolskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 794 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat kolski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 906. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu kolskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 65 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie konińskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 2591 podmiotów. Wzrost ten był dużo wyższy niż średni wzrost dla całego województwa.  

Gdyby powiat koniński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa 

wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 939. Cechy rozwoju 

specyficzne dla powiatu konińskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 1800 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie słupeckim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 309 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat słupecki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 699. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu słupeckiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 380. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, zaś najwyższy  zanotowano dla sekcji A. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie tureckim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 862 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat turecki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 733. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu tureckiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 256 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie wrzesińskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 403 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat wrzesiński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1190. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu wrzesińskiego spowodowały  w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 651. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  zanotowano dla sekcji A. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie m. Konin wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 340 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat m. Konin w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1244. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu m. Konin spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 918.  Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich zanotowano dla sekcji C. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie gostyńskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 1035 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat gostyński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 904. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu gostyńskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 211 nowych podmiotów 

gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie grodziskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 322 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat grodziski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 663. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu grodziskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 354. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich zanotowano dla sekcji A. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie kościańskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 62 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat kościański w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1180. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu kościańskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich zanotowano dla sekcji O. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie leszczyńskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 592 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat leszczyński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 715. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu leszczyńskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 3 nowe podmioty 

gospodarcze. Największy rozwój zaobserwowano w obszarze sekcji G. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie międzychodzkim wskazuje na wzrost tej 

liczby w latach 2003-2012 o 289 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat międzychodzki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co 

średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 475. 

Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu międzychodzkiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 160. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  

obszarze niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich zanotowano łącznie dla sekcji 

L, M i N. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie nowotomyskim  wskazuje na wzrost tej liczby 

w latach 2003-2012 o 876 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat nowotomyski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1047. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu nowotomyskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 128. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  

obszarze niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich zanotowano łącznie dla sekcji 

R, S i T. 

 

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

185 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie rawickim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 194 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat rawicki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 724. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu rawickiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 475. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

jednej sekcji (sekcja A) zaobserwowano wzrost. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie wolsztyńskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 863 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat wolsztyński w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 839. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu wolsztyńskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 175 nowych 

podmiotów gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji A. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie m. Leszno wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 338 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat m. Leszno w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1326. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu m. Leszno spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 1110. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich, choć bardzo niski zanotowano dla sekcji 

A. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie chodzieskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 24 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat chodzieski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 637. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu chodzieskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 490. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze 

niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a najwyższy  z nich zanotowano dla sekcji P. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wskazuje na 

wzrost tej liczby w latach 2003-2012 o 398 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym 

rozwojem regionu wielkopolskiego. Gdyby powiat czarnkowsko-trzcianecki w latach 2003-2012 rozwijał się w 

tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w 

podregionie wzrosłaby o 979. Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów gospodarczych. Wpłynęły na to ujemne wyniki w 

obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano wzrost, a 

najwyższy  z nich zanotowano łącznie dla sekcji L, M i N. 

 

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

190 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie pilskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 127 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat pilski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1878. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu pilskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych. Wpłynęły na to ujemne wyniki w obszarach poszczególnych sekcji. Tylko w  obszarze jednej 

sekcji ( sekcja B) zaobserwowano niewielki wzrost. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie wągrowieckim wskazuje na spadek tej liczby 

w latach 2003-2012 o 145 podmiotów. Część tego spadku była związana z ogólnie bardzo niskimi 

wskaźnikami dla poszczególnych sekcji w tym powiecie.  Gdyby powiat wągrowiecki w latach 2003-2012 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów 

gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 926. Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu wągrowieckiego 

spowodowały w okresie 2003-2012 spadek podmiotów gospodarczych o 945. Niewiele grup sekcji odnotowały 

w tym okresie wzrosty. Najwyższy z nich zaobserwowano w obszarze sekcji F. 

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

192 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie złotowskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 618 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat złotowski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o taką samą ilość. 

Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu złotowskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 4. W obszarze wielu sekcji zanotowano jednak wzrost, a najwyższy z nich dla 

sekcji F. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie obornickim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 406 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat obornicki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 885. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu obornickiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 462. Wpłynęły na to ujemne wyniki dla wielu sekcji. W obszarze niewielkiej ilości sekcji 

zaobserwowano wzrost, a najwyższy z nich dla sekcji O. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie poznańskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 17383 podmioty. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat poznański w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 5250. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu poznańskiego dały w okresie 2003-2012 dodatkowe 12268 nowych 

podmiotów gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji G. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie szamotulskim wskazuje na wzrost tej liczby 

w latach 2003-2012 o 517 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat szamotulski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 1203. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu szamotulskiego spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 638.  Wpłynęły na to ujemne wyniki dla wielu sekcji.  Jedynie w obszarze niewielkiej liczby 

sekcji zanotowano wzrost, a najwyższy z nich w obszarze sekcji R, S i T. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie średzkim wskazuje na spadek tej liczby w 

latach 2003-2012 o 26 podmiotów. Część tego spadku była związana z ogólnie bardzo niskimi wskaźnikami 

dla poszczególnych sekcji w tym powiecie.  Gdyby powiat średzki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym 

samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie 

wzrosłaby o 799. Cechy rozwoju specyficzne dla powiatu średzkiego spowodowały w okresie 2003-2012 

spadek podmiotów gospodarczych o 825. Jedynie w obszarze niewielkiej liczby sekcji zaobserwowano niski 

wzrost, najwyższy z nich w obszarze sekcji A. 
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Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie śremskim wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 468 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat śremski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 877. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu śremskiego spowodowały jednak w okresie 2003-2012 spadek liczby 

podmiotów gospodarczych o 462. Wpłynęły na to ujemne wartości dla wielu sekcji, a jedynie w obszarze 

trzech sekcji zanotowano wzrost. Najwyższy z nich w obszarze sekcji A. 

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

198 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w powiecie m. Poznań wskazuje na wzrost tej liczby w 

latach 2003-2012 o 15570 podmiotów. Część tego wzrostu była związana z ogólnym rozwojem regionu 

wielkopolskiego. Gdyby powiat m. Poznań w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba podmiotów gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 13623. Cechy 

rozwoju specyficzne dla powiatu m. Poznań spowodowały w okresie 2003-2012 spadek liczby podmiotów 

gospodarczych o 61. Najwyższy wzrost zaś zaobserwowano łącznie dla sekcji H i J. 

 

Wyniki analizy przesunięć udziałów dla liczby podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD dla poszczególnych 

powiatów pokazuje niniejszy wykres 
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Mapa 15 Przesunięcia udziałów dla liczby podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD dla 

poszczególnych powiatów
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9. Załącznik 2 – Wyniki analizy przesunięć udziałów dla liczby 

pracujących wg grup sekcji PKD dla poszczególnych powiatów 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie jarocińskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 938 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat jarociński w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1315). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił 

jedynie w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie kaliskim wskazuje na spadek liczby w latach 2003-2012 o 

451 osób. Gdyby powiat kaliski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 1848). Wzrost liczby pracujących, 

wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił jedynie w grupie sekcji przemysł i 

budownictwo. 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie kępińskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

1449 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat kępiński w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1505). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił 

jedynie w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie krotoszyńskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 2242 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat krotoszyński w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 1708). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju 

specyficznych dla powiatu, nastąpił w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie ostrowskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 4985 osób, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat ostrowski w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 3087). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił  w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie ostrzeszowskim  wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 497 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat ostrzeszowski w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 1311). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju 

specyficznych dla powiatu, nastąpił w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie pleszewskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 1121 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby podregion kaliski w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1292). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie m. Kalisz wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

999 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat m. Kalisz w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 2622). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił 

jedynie w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie gnieźnieńskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 1498 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat gnieźnieński w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 2407). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił jedynie w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie kolskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

2143 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat kolski w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1863). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie konińskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

1565 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat koniński w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 2289). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie  sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie słupeckim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

1319 osób, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat słupecki w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1153). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił  w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie tureckim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

2362 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat turecki w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1942). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie wrzesińskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 2402 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat wrzesiński w latach 2005-

2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w 

powiecie wzrosłaby o 1352). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych 

dla powiatu, nastąpił  w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie m. Konin wskazuje na spadek liczby w latach 2003-2012 o 

845 osób. Gdyby powiat m. Konin w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 1998). Wzrost liczby pracujących, 

wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił jedynie w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo). 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie gostyńskim  wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 673 osoby, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat gostyński w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1728). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie grodziskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

1083 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat grodziski w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1208). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie kościańskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 1090 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat kościański w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1436).  Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie leszczyńskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 1970 osób, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat leszczyński w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 1023). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju 

specyficznych dla powiatu, nastąpił w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie międzychodzkim wskazuje na spadek liczby w latach 2003-

2012 o 555 osób. Gdyby powiat międzychodzki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co 

średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 743). W żadnej z grup 

sekcji nie nastąpił wzrost liczby pracujących. 

 



 

 
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

210 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie nowotomyskim  wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 2433 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat nowotomyski w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 1486). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju 

specyficznych dla powiatu, nastąpił  w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w rawickim wskazuje na spadek liczby w latach 2003-2012 o 675 osób. 

Gdyby powiat rawicki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa 

wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 1539). Najwyższy wzrost liczby pracujących, 

wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo). 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie wolsztyńskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 2846 osób, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat wolsztyński w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 1323). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju 

specyficznych dla powiatu, nastąpił  w grupie sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie m. Leszno wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

2354 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat m. Leszno w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1562).  Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie chodzieskim  wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 670 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat chodzieski  w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 908). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił 

jedynie w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wskazuje na wzrost liczby w 

latach 2003-2012 o 358 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat czarnkowsko-

trzcianecki w latach 2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa 

wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 1681). Wzrost liczby pracujących, wynikający z 

cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił jedynie w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo). 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie pilskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

1256 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat pilski w latach 2005-2011 rozwijał 

się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 2950). Wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił 

jedynie w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie wągrowieckim wskazuje na spadek liczby w latach 2003-

2012 o 76 osób. Gdyby powiat wągrowiecki w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia 

dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 1106). Wzrost liczby 

pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił jedynie w grupie sekcji handel, 

naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja. 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie złotowskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

2181 osób, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat złotowski w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1146). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił  w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie obornickim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

2054 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat obornicki w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 969). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił  w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie poznańskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 

o 24492 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat poznański w latach 2005-

2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w 

powiecie wzrosłaby o 6351). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych 

dla powiatu, nastąpił  w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie szamotulskim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-

2012 o 1083 osoby, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat szamotulski w latach 

2005-2011 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących 

w powiecie wzrosłaby o 1779). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju 

specyficznych dla powiatu, nastąpił w grupie sekcji przemysł i budownictwo.  
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie średzkim wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

1262 osoby, co stanowi wyższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat średzki w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 1084). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił  w grupie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja. 

 

 

 

Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie śremskim wskazuje na spadek liczby w latach 2003-2012 o 

312 osób. Gdyby powiat śremski w latach 2003-2012 rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla 

województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie wzrosłaby o 1299).  Najwyższy wzrost liczby 

pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla powiatu, nastąpił w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo). 
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Analiza przesunięć liczby pracujących w powiecie m. Poznań wskazuje na wzrost liczby w latach 2003-2012 o 

10429 osób, co stanowi niższą wartość w stosunku do regionu (gdyby powiat m. Poznań w latach 2005-2011 

rozwijał się w tym samym tempie co średnia dla województwa wielkopolskiego, liczba pracujących w powiecie 

wzrosłaby o 17825). Najwyższy wzrost liczby pracujących, wynikający z cech rozwoju specyficznych dla 

powiatu, nastąpił w grupie sekcji pozostałych usług. 

 

Wyniki analizy przesunięć udziałów dla liczby pracujących wg grup sekcji PKD dla poszczególnych powiatów 

pokazuje poniższy wykres:  
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Mapa 16  Przesunięcia udziałów dla liczby pracujących wg grup sekcji PKD dla 

poszczególnych powiatów
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Załącznik 3 – Wyniki analizy współczynnika lokalizacji dla liczby podmiotów 
gospodarczych wg sekcji PKD dla poszczególnych powiatów
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Jednostka 

Sekcja A Sekcja B Sekcja C Sekcje D i E Sekcja F 

2003 2012 
LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 

WOJ.WIELKOPOLSKIE 13767 13831    192 373    39225 37785    172 1855    36743 49806    

Podregion kaliski 3327 2874 1,46 1,32 -0,10 39 66 1,23 1,13 -0,08 53 7003 1,11 1,18 0,06 38 244 1,34 0,84 -0,37 5736 7937 0,94 1,01 0,07 

Jarociński 138 164 0,68 0,78 0,15 7 11 2,47 1,95 0,21 584 628 1,01 1,10 0,09 2 11 0,79 0,39 -0,50 557 958 1,03 1,27 0,24 

Kaliski 732 666 3,65 3,21 -0,12 3 10 1,07 1,79 0,67 631 644 1,10 1,14 0,03 1 24 0,40 0,86 1,16 476 685 0,89 0,92 0,03 

Kępiński 204 249 1,10 1,25 0,14 2 7 0,77 1,31 0,69 817 1016 1,54 1,87 0,21 2 26 0,86 0,98 0,13 476 716 0,96 1,00 0,04 

Krotoszyński 477 379 1,96 1,73 -0,11 2 6 0,59 1,02 0,73 769 679 1,11 1,14 0,03 9 24 2,95 0,82 -0,72 688 918 1,06 1,17 0,10 

Ostrowski 797 699 1,33 1,27 -0,04 17 18 2,03 1,21 -0,40 1697 1642 0,99 1,09 0,10 12 51 1,60 0,69 -0,57 1596 2076 1,00 1,05 0,05 

Ostrzeszowski 406 321 2,17 1,78 -0,18 2 7 0,76 1,44 0,89 743 709 1,39 1,44 0,04 4 27 1,71 1,12 -0,34 558 927 1,11 0,98 -0,12 

Pleszewski 223 209 1,20 1,09 -0,09 2 3 0,77 0,58 -0,25 655 699 1,23 1,33 0,08 1 37 0,43 1,44 2,34 422 659 0,85 0,95 0,12 

m. Kalisz 350 187 0,71 0,45 -0,37 4 4 0,58 0,36 -0,39 1202 986 0,85 0,87 0,02 7 44 1,13 0,79 -0,30 963 998 0,73 0,67 -0,09 

Podregion koniński 1734 2496 0,83 1,22 0,48 39 64 1,33 1,16 -0,13 45 5136 1,02 0,92 -0,10 9 294 0,34 1,07 2,13 5384 8484 0,96 1,15 0,20 

Gnieźnieński 360 482 0,66 0,90 0,37 9 15 1,18 1,04 -0,12 1377 1402 0,88 0,96 0,08 2 54 0,29 0,75 1,57 1601 2294 1,10 1,19 0,08 

Kolski 208 300 0,87 1,27 0,46 7 3 2,09 0,47 -0,78 493 521 0,72 0,81 0,12 1 32 0,33 1,01 2,02 541 860 0,85 1,01 0,19 

Koniński 392 623 1,58 2,00 0,27 10 16 2,89 1,90 -0,34 495 680 0,70 0,80 0,14 0 53 0,00 1,27 0,00 674 1587 1,02 1,41 0,39 

Słupecki 259 329 1,40 1,92 0,37 2 6 0,78 1,30 0,67 503 434 0,95 0,93 -0,03 2 27 0,87 1,17 0,36 653 867 1,32 1,40 0,06 

Turecki 243 380 1,25 1,90 0,52 2 3 0,74 0,56 -0,25 552 550 1,00 1,01 0,01 1 35 0,41 1,31 2,17 416 828 0,80 1,15 0,43 

Wrzesiński 196 290 0,62 1,01 0,62 5 11 1,14 1,42 0,25 974 902 1,09 1,15 0,06 2 36 0,51 0,93 0,84 858 1151 1,02 1,11 0,09 

m. Konin 76 92 0,23 0,31 0,34 4 10 0,87 1,25 0,43 611 647 0,65 0,80 0,22 1 57 0,24 1,43 4,87 641 897 0,73 0,84 0,15 

Podregion leszczyński 4531 4737 2,18 2,40 0,10 37 59 1,28 1,11 -0,13 48 5649 1,10 1,05 -0,05 19 248 0,73 0,94 0,28 6135 8161 1,11 1,15 0,04 

Gostyński 369 455 1,54 1,86 0,20 5 8 1,50 1,21 -0,19 836 903 1,23 1,35 0,10 2 19 0,67 0,58 -0,14 711 1179 1,11 1,34 0,20 

Grodziski 249 334 1,42 2,04 0,44 3 3 1,23 0,68 -0,45 553 475 1,11 1,06 -0,04 6 29 2,74 1,32 -0,52 583 774 1,25 1,31 0,05 

Kościański 1264 975 4,05 3,57 -0,12 3 6 0,69 0,82 0,18 751 695 0,84 0,93 0,10 2 39 0,51 1,07 1,08 886 1073 1,06 1,09 0,03 

Leszczyński 699 662 3,69 3,55 -0,04 7 8 2,65 1,59 -0,40 591 595 1,10 1,17 0,07 0 19 0,00 0,76 0,00 662 838 1,31 1,25 -0,05 

Międzychodzki 180 168 1,43 1,41 -0,02 2 1 1,14 0,31 -0,73 397 316 1,11 0,97 -0,13 2 18 1,27 1,12 -0,12 372 508 1,11 1,18 0,06 

Nowotomyski 338 365 1,22 1,34 0,10 3 11 0,78 1,50 0,93 945 914 1,20 1,23 0,03 6 46 1,73 1,26 -0,27 912 1178 1,23 1,20 -0,03 

Rawicki 302 350 1,58 2,01 0,27 7 9 2,62 1,91 -0,27 518 469 0,95 0,98 0,04 0 37 0,00 1,58 0,00 527 700 1,03 1,11 0,08 

Wolsztyński 922 1217 4,15 5,44 0,31 5 8 1,61 1,32 -0,18 608 578 0,96 0,94 -0,02 1 20 0,36 0,67 0,85 566 842 0,96 1,04 0,09 
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Jednostka Sekcja A Sekcja B Sekcja C Sekcje D i E Sekcja F 

m. Leszno 208 211 0,59 0,67 0,12 2 5 0,41 0,58 0,43 832 704 0,83 0,81 -0,02 0 21 0,00 0,49 0,00 916 1069 0,98 0,94 -0,04 

Podregion pilski 1789 1375 1,33 1,15 -0,14 19 31 1,02 0,96 -0,05 26 3202 0,93 0,98 0,06 29 179 1,73 1,12 -0,35 3257 4535 0,91 1,05 0,16 

Chodzieski 193 162 1,14 1,10 -0,04 1 3 0,43 0,76 0,78 611 502 1,27 1,25 -0,02 1 29 0,47 1,47 2,10 418 540 0,93 1,02 0,10 

Czarnkowsko-trzcianecki 388 347 1,50 1,45 -0,03 4 9 1,11 1,40 0,26 771 755 1,04 1,16 0,11 6 37 1,85 1,15 -0,38 701 950 1,01 1,10 0,09 

Pilski 353 286 0,71 0,66 -0,07 4 9 0,58 0,77 0,33 1018 945 0,72 0,79 0,11 11 55 1,77 0,94 -0,47 1057 1348 0,80 0,86 0,08 

Wągrowiecki 551 315 2,25 1,51 -0,33 5 1 1,46 0,18 -0,88 760 553 1,09 0,97 -0,11 0 35 0,00 1,25 0,00 709 1037 1,08 1,38 0,28 

Złotowski 304 265 1,86 1,61 -0,13 5 9 2,19 2,03 -0,07 453 447 0,97 1,00 0,02 11 23 5,39 1,04 -0,81 372 660 0,85 1,12 0,31 

Podregion poznański 1830 1813 0,79 0,66 -0,17 36 85 1,12 1,14 0,02 61 8866 1,27 1,18 -0,07 26 334 0,90 0,90 0,00 7863 1098 1,28 1,11 -0,13 

Obornicki 209 185 0,89 0,85 -0,05 3 2 0,92 0,34 -0,63 923 788 1,38 1,32 -0,04 2 25 0,68 0,86 0,25 1043 1296 1,67 1,65 -0,01 

Poznański 930 874 0,67 0,48 -0,29 21 56 1,08 1,13 0,04 5227 5926 1,32 1,18 -0,11 17 215 0,98 0,87 -0,11 4346 6670 1,17 1,01 -0,14 

Szamotulski 287 296 0,90 1,00 0,11 2 5 0,45 0,62 0,39 1024 904 1,13 1,11 -0,01 3 37 0,75 0,93 0,23 1001 1245 1,18 1,16 -0,01 

Średzki 199 221 0,94 1,21 0,29 5 15 1,70 3,05 0,80 734 613 1,22 1,23 0,01 3 33 1,14 1,35 0,19 640 781 1,13 1,19 0,05 

Śremski 205 237 0,88 1,09 0,23 5 7 1,54 1,19 -0,23 631 635 0,95 1,07 0,12 1 24 0,34 0,82 1,38 833 993 1,34 1,26 -0,06 

Podregion m. Poznań 556 536 0,15 0,15 -0,06 22 68 0,44 0,68 0,56 8939 7929 0,87 0,79 -0,10 51 556 1,13 1,12 -0,01 8368 9704 0,87 0,73 -0,16 

 

  



 

  
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

223 

 

 

Jednostka 

Sekcja G Sekcja I Sekcja H i J Sekcja K Sekcje L, M i N 

2003 2012 
LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 

WOJ.WIELKOPOLSKIE 109038 104508    8241 9103    22469 32690    10478 11718    46874 57317    

Podregion kaliski 19176 17600 1,06 1,07 0,01 1297 1318 0,95 0,92 -0,03 3068 4149 0,83 0,81 -0,02 1547 1652 0,89 0,90 0,00 6566 7008 0,85 0,78 -0,08 

Jarociński 1690 1573 1,05 0,99 -0,05 141 147 1,16 1,07 -0,08 280 380 0,84 0,77 -0,09 124 151 0,80 0,85 0,06 636 702 0,92 0,81 -0,12 

Kaliski 1537 1682 0,97 1,07 0,11 79 118 0,66 0,86 0,31 300 405 0,92 0,83 -0,10 97 155 0,64 0,88 0,39 416 527 0,61 0,61 0,00 

Kępiński 1606 1688 1,09 1,12 0,03 129 114 1,16 0,87 -0,25 207 269 0,68 0,57 -0,16 89 74 0,63 0,44 -0,30 392 500 0,62 0,61 -0,02 

Krotoszyński 1893 1695 0,98 1,03 0,05 147 127 1,01 0,88 -0,12 247 355 0,62 0,69 0,11 145 145 0,78 0,78 0,00 644 661 0,78 0,73 -0,06 

Ostrowski 5127 4585 1,08 1,10 0,02 330 344 0,92 0,95 0,03 836 1096 0,85 0,84 -0,01 426 430 0,93 0,92 -0,01 1726 1765 0,85 0,77 -0,08 

Ostrzeszowski 1355 1329 0,91 0,98 0,07 103 94 0,92 0,79 -0,13 207 287 0,68 0,68 0,00 100 82 0,70 0,54 -0,23 435 393 0,68 0,53 -0,23 

Pleszewski 1737 1661 1,18 1,14 -0,03 97 108 0,87 0,85 -0,02 224 315 0,74 0,69 -0,06 105 125 0,74 0,77 0,04 430 572 0,68 0,72 0,06 

m. Kalisz 4231 3387 1,08 1,08 0,00 271 266 0,92 0,97 0,06 767 1042 0,95 1,06 0,11 461 490 1,22 1,39 0,13 1887 1888 1,12 1,09 -0,02 

Podregion koniński 1852 1661 1,11 1,08 -0,03 1371 1298 1,09 0,97 -0,11 3164 4320 0,92 0,90 -0,03 1927 1788 1,21 1,03 -0,14 5740 6425 0,80 0,76 -0,05 

Gnieźnieński 4703 4414 1,09 1,09 0,00 358 391 1,09 1,11 0,01 909 1233 1,02 0,97 -0,04 485 439 1,17 0,97 -0,17 1712 1733 0,92 0,78 -0,15 

Kolski 2548 2324 1,34 1,30 -0,03 161 141 1,12 0,90 -0,19 381 525 0,97 0,94 -0,04 187 192 1,02 0,96 -0,07 527 588 0,65 0,60 -0,07 

Koniński 2273 2490 1,16 1,06 -0,09 212 228 1,43 1,11 -0,22 446 612 1,10 0,83 -0,25 231 234 1,22 0,89 -0,28 468 756 0,55 0,58 0,06 

Słupecki 1418 1179 0,97 0,91 -0,06 129 111 1,17 0,98 -0,16 238 312 0,79 0,77 -0,02 172 151 1,22 1,04 -0,15 411 473 0,65 0,67 0,02 

Turecki 1808 1603 1,18 1,06 -0,10 104 98 0,90 0,75 -0,17 291 400 0,92 0,85 -0,08 158 179 1,07 1,06 -0,01 411 438 0,62 0,53 -0,15 

Wrzesiński 2803 2324 1,12 1,07 -0,05 227 179 1,20 0,95 -0,21 394 582 0,77 0,86 0,12 218 217 0,91 0,89 -0,02 982 1042 0,92 0,87 -0,05 

m. Konin 2974 2285 1,14 1,02 -0,11 180 150 0,91 0,77 -0,16 505 656 0,94 0,93 -0,01 476 376 1,90 1,49 -0,22 1229 1395 1,10 1,13 0,03 

Podregion leszczyński 1543 1443 0,94 0,97 0,03 1302 1328 1,05 1,02 -0,02 3001 3787 0,88 0,81 -0,08 1381 1262 0,87 0,75 -0,14 5712 6138 0,81 0,75 -0,07 

Gostyński 1800 1746 0,95 0,94 -0,01 103 125 0,72 0,77 0,08 278 411 0,71 0,71 0,00 174 152 0,96 0,73 -0,23 636 664 0,78 0,65 -0,16 

Grodziski 1359 1209 0,98 0,98 0,00 118 125 1,12 1,16 0,03 321 390 1,12 1,01 -0,10 78 74 0,58 0,53 -0,09 452 441 0,76 0,65 -0,14 

Kościański 2018 1869 0,82 0,91 0,11 166 147 0,89 0,82 -0,08 383 503 0,75 0,78 0,04 169 128 0,71 0,55 -0,22 988 931 0,93 0,82 -0,11 

Leszczyński 1271 1305 0,85 0,93 0,09 113 127 1,00 1,04 0,04 263 345 0,85 0,78 -0,08 102 101 0,71 0,64 -0,10 377 418 0,58 0,54 -0,07 

Międzychodzki 1006 930 1,01 1,03 0,02 93 93 1,24 1,18 -0,04 206 257 1,00 0,91 -0,09 88 68 0,92 0,67 -0,27 309 418 0,72 0,84 0,17 

Nowotomyski 2181 2102 0,99 1,02 0,03 204 213 1,23 1,19 -0,03 445 601 0,98 0,93 -0,05 152 173 0,72 0,75 0,04 667 790 0,71 0,70 -0,01 

Rawicki 1520 1351 1,00 1,02 0,02 136 121 1,19 1,05 -0,11 225 261 0,72 0,63 -0,12 154 135 1,06 0,91 -0,14 535 562 0,82 0,78 -0,05 

Wolsztyński 1567 1501 0,89 0,89 0,00 130 147 0,98 1,00 0,02 328 386 0,91 0,73 -0,19 98 96 0,58 0,51 -0,13 448 519 0,59 0,56 -0,06 
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Jednostka Sekcja G Sekcja I Sekcja H i J Sekcja K Sekcje L, M i N 

m. Leszno 2713 2421 0,98 1,01 0,03 239 230 1,14 1,10 -0,03 552 633 0,96 0,84 -0,12 366 335 1,37 1,25 -0,09 1300 1395 1,09 1,06 -0,02 

Podregion pilski 10931 9043 1,03 1,00 -0,03 1014 865 1,26 1,10 -0,13 2148 2622 0,98 0,93 -0,05 1021 1101 1,00 1,09 0,09 3683 4103 0,81 0,83 0,03 

Chodzieski 1453 1159 1,09 1,04 -0,04 115 108 1,14 1,12 -0,02 212 286 0,77 0,82 0,07 71 110 0,55 0,88 0,60 488 488 0,85 0,80 -0,06 

Czarnkowsko-trzcianecki 2081 1744 1,01 0,97 -0,05 197 169 1,27 1,07 -0,15 424 472 1,00 0,84 -0,17 208 207 1,06 1,02 -0,03 639 863 0,72 0,87 0,20 

Pilski 4128 3352 1,05 1,02 -0,03 420 346 1,41 1,21 -0,14 918 1164 1,13 1,13 0,00 446 455 1,18 1,23 0,05 1624 1658 0,96 0,92 -0,04 

Wągrowiecki 1876 1620 0,97 1,03 0,06 145 130 0,99 0,95 -0,04 355 394 0,89 0,80 -0,10 178 191 0,95 1,08 0,13 574 550 0,69 0,64 -0,07 

Złotowski 1393 1168 1,08 0,94 -0,13 137 112 1,40 1,04 -0,26 239 306 0,90 0,79 -0,12 118 138 0,95 0,99 0,05 358 544 0,64 0,80 0,24 

Podregion poznański 1813 20424 0,99 0,98 -0,01 1330 1727 0,97 0,95 -0,01 4688 7186 1,25 1,10 -0,12 1478 2144 0,84 0,92 0,09 7219 11270 0,92 0,99 0,07 

Obornicki 1718 1564 0,93 0,95 0,03 124 114 0,88 0,80 -0,10 338 451 0,88 0,88 -0,01 130 151 0,73 0,82 0,12 549 643 0,69 0,71 0,03 

Poznański 1061 13760 0,96 0,99 0,03 709 1172 0,85 0,97 0,14 2821 5060 1,24 1,16 -0,06 865 1449 0,82 0,93 0,14 4488 8267 0,95 1,08 0,14 

Szamotulski 2459 2212 0,98 0,99 0,01 197 200 1,03 1,02 -0,01 732 808 1,41 1,15 -0,18 192 230 0,79 0,91 0,15 859 976 0,79 0,79 0,00 

Średzki 1561 1267 0,93 0,92 -0,01 173 110 1,37 0,92 -0,33 352 358 1,02 0,83 -0,19 127 138 0,79 0,89 0,13 658 649 0,91 0,86 -0,06 

Śremski 1785 1621 0,97 0,98 0,01 127 131 0,91 0,91 0,00 445 509 1,17 0,99 -0,16 164 176 0,93 0,95 0,03 665 735 0,84 0,81 -0,03 

Podregion m. Poznań 26831 26388 0,94 0,95 0,01 1927 2567 0,89 1,06 0,18 6400 10626 1,09 1,22 0,12 3124 3771 1,14 1,21 0,06 17954 22373 1,46 1,46 0,00 
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Jednostka 

Sekcja O Sekcja P Sekcja Q Sekcje R, S i T Sekcja U 

2003 2012 
LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 2003 2012 

LQ 

2003 

LQ 

2012 
∆LQ 

WOJ.WIELKOPOLSKIE 1643 1860    3791 8799    13966 19318    19530 29183    0 8    

Podregion kaliski 495 524 1,82 1,79 -0,02 656 1359 1,05 0,98 -0,06 2133 2830 0,92 0,93 0,01 3348 4839 1,04 1,06 0,02 0 2 0,00 1,59 0,00 

Jarociński 
52 53 2,14 1,88 -0,12 72 141 1,29 1,06 -0,18 187 256 0,91 0,87 -0,04 346 554 1,20 1,25 0,04 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kaliski 124 127 5,18 4,56 -0,12 34 83 0,62 0,63 0,02 88 181 0,43 0,63 0,45 233 361 0,82 0,83 0,01 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kępiński 36 57 1,62 2,13 0,32 33 80 0,64 0,63 -0,02 180 212 0,95 0,76 -0,20 233 423 0,88 1,01 0,14 0 1 0,00 0,00 0,00 

Krotoszyński 63 65 2,16 2,21 0,02 61 124 0,91 0,89 -0,02 281 304 1,14 1,00 -0,12 353 496 1,02 1,08 0,05 0 0 0,00 0,00 0,00 

Ostrowski 97 100 1,36 1,35 0,00 157 346 0,95 0,99 0,04 523 693 0,86 0,90 0,05 863 1193 1,01 1,03 0,01 0 0 0,00 0,00 0,00 

Ostrzeszowski 67 67 2,99 2,77 -0,07 48 97 0,93 0,85 -0,09 147 198 0,77 0,79 0,02 267 378 1,00 1,00 -0,01 0 1 0,00 0,00 0,00 

Pleszewski 47 47 2,12 1,82 -0,14 47 117 0,92 0,96 0,04 132 212 0,70 0,79 0,13 288 492 1,09 1,21 0,11 0 0 0,00 0,00 0,00 

m. Kalisz 
9 8 0,15 0,14 -0,06 204 371 1,50 1,40 -0,07 595 774 1,19 1,33 0,12 765 942 1,09 1,07 -0,02 0 0 0,00 0,00 0,00 

Podregion koniński 400 461 1,60 1,68 0,05 473 1159 0,82 0,89 0,09 2130 2832 1,00 0,99 -0,01 2850 4432 0,96 1,03 0,08 0 0 0,00 0,00 0,00 

Gnieźnieński 28 42 0,43 0,58 0,36 92 258 0,61 0,76 0,24 551 689 0,99 0,92 -0,07 769 1213 0,99 1,07 0,08 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kolski 72 89 2,52 2,79 0,11 64 150 0,97 1,00 0,03 212 289 0,87 0,87 0,00 280 462 0,82 0,92 0,12 0 0 0,00 0,00 0,00 

Koniński 128 135 4,32 3,22 -0,25 31 138 0,45 0,70 0,53 195 352 0,77 0,81 0,04 331 626 0,94 0,95 0,01 0 0 0,00 0,00 0,00 

Słupecki 58 64 2,63 2,77 0,06 36 88 0,71 0,81 0,14 223 283 1,19 1,18 -0,01 277 366 1,06 1,01 -0,04 0 0 0,00 0,00 0,00 

Turecki 77 88 3,33 3,28 -0,01 48 101 0,90 0,80 -0,11 217 303 1,10 1,09 -0,01 264 448 0,96 1,06 0,11 0 0 0,00 0,00 0,00 

Wrzesiński 31 37 0,82 0,96 0,16 91 152 1,05 0,83 -0,21 286 343 0,90 0,85 -0,05 393 597 0,88 0,98 0,12 0 0 0,00 0,00 0,00 

m. Konin 6 6 0,15 0,15 -0,02 111 272 1,22 1,44 0,17 446 573 1,34 1,38 0,03 536 720 1,15 1,15 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Podregion leszczyński 396 449 1,60 1,69 0,06 506 1071 0,88 0,85 -0,04 2005 2402 0,95 0,87 -0,08 2871 4285 0,97 1,03 0,06 0 1 0,00 0,88 0,00 

Gostyński 93 91 3,26 2,76 -0,15 49 117 0,74 0,75 0,01 256 300 1,05 0,88 -0,17 357 534 1,05 1,03 -0,02 0 0 0,00 0,00 0,00 

Grodziski 41 45 1,96 2,04 0,04 38 75 0,79 0,72 -0,08 146 178 0,82 0,78 -0,05 209 326 0,84 0,94 0,12 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kościański 32 62 0,86 1,69 0,97 69 148 0,80 0,85 0,06 277 333 0,87 0,87 0,00 392 553 0,88 0,96 0,09 0 0 0,00 0,00 0,00 

Leszczyński 60 62 2,66 2,47 -0,07 29 87 0,56 0,73 0,32 76 132 0,40 0,51 0,28 234 396 0,87 1,01 0,16 0 0 0,00 0,00 0,00 

Międzychodzki 19 34 1,27 2,12 0,67 33 47 0,95 0,62 -0,35 106 128 0,83 0,77 -0,08 164 280 0,92 1,11 0,21 0 0 0,00 0,00 0,00 

Nowotomyski 35 43 1,06 1,17 0,11 50 118 0,66 0,68 0,04 262 254 0,93 0,67 -0,28 365 633 0,93 1,10 0,19 0 0 0,00 0,00 0,00 

Rawicki 64 61 2,80 2,60 -0,07 52 107 0,99 0,96 -0,02 200 216 1,03 0,89 -0,14 299 391 1,10 1,06 -0,03 0 0 0,00 0,00 0,00 

Wolsztyński 45 44 1,70 1,46 -0,14 36 102 0,59 0,72 0,22 200 232 0,89 0,74 -0,16 305 430 0,97 0,91 -0,06 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Jednostka Sekcja O Sekcja P Sekcja Q Sekcje R, S i T Sekcja U 

m. Leszno 7 7 0,17 0,16 -0,02 150 270 1,55 1,34 -0,14 482 629 1,35 1,42 0,05 546 742 1,10 1,11 0,01 0 1 0,00 5,45 0,00 

Podregion pilski 185 201 1,16 1,25 0,08 361 858 0,98 1,13 0,16 1557 1895 1,14 1,14 -0,01 1975 2629 1,04 1,04 0,01 0 0 0,00 0,00 0,00 

Chodzieski 21 23 1,04 1,16 0,12 31 105 0,67 1,12 0,68 177 234 1,03 1,14 0,10 202 269 0,84 0,87 0,03 0 0 0,00 0,00 0,00 

Czarnkowsko-trzcianecki 40 47 1,29 1,46 0,13 85 152 1,19 1,00 -0,16 254 279 0,97 0,84 -0,14 338 503 0,92 1,00 0,08 0 0 0,00 0,00 0,00 

Pilski 56 55 0,94 0,94 0,00 168 376 1,23 1,36 0,11 706 834 1,40 1,37 -0,02 864 1017 1,23 1,11 -0,10 0 0 0,00 0,00 0,00 

Wągrowiecki 33 40 1,13 1,43 0,27 41 115 0,61 0,87 0,43 230 252 0,92 0,87 -0,06 352 466 1,01 1,06 0,05 0 0 0,00 0,00 0,00 

Złotowski 35 36 1,80 1,63 -0,09 36 110 0,80 1,05 0,32 190 296 1,15 1,29 0,13 219 374 0,94 1,08 0,14 0 0 0,00 0,00 0,00 

Podregion poznański 154 216 0,56 0,58 0,04 544 1658 0,86 0,95 0,10 1766 3312 0,76 0,86 0,14 2896 5295 0,89 0,91 0,03 0 1 0,00 0,63 0,00 

Obornicki 14 28 0,50 0,96 0,91 58 119 0,90 0,86 -0,04 173 209 0,73 0,69 -0,06 263 378 0,79 0,82 0,04 0 0 0,00 0,00 0,00 

Poznański 28 60 0,17 0,24 0,44 302 1101 0,79 0,94 0,19 959 2328 0,68 0,91 0,33 1584 3357 0,80 0,86 0,08 0 1 0,00 0,94 0,00 

Szamotulski 57 67 1,50 1,68 0,12 68 158 0,78 0,84 0,08 220 276 0,68 0,67 -0,02 438 702 0,97 1,12 0,16 0 0 0,00 0,00 0,00 

Średzki 35 35 1,39 1,43 0,03 56 145 0,96 1,25 0,30 187 219 0,87 0,86 -0,01 280 400 0,93 1,04 0,11 0 0 0,00 0,00 0,00 

Śremski 20 26 0,72 0,89 0,23 60 135 0,94 0,97 0,04 227 280 0,96 0,92 -0,05 331 458 1,01 0,99 -0,01 0 0 0,00 0,00 0,00 

Podregion m. Poznań 52 53 2,14 1,88 -0,12 72 141 1,29 1,06 -0,18 187 256 0,91 0,87 -0,04 346 554 1,20 1,25 0,04 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne sekcje do 4 

grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju).  

Analiza pozwala wskazać branże o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego poszczególnych 

powiatów.  

W grupie 1 (LQ>1 i ∆LQ>0) w poszczególnych powiatach znalazły się następujące sekcje: 

 Jarociński:  B, C, F,  R S i T 

 Kaliski: B, C, G,  

 Kępiński: A, B, C, G, O, R S i T 

 Krotoszyński: B, C, F, G, O, R S i T 

 Ostrowski: C, F, G, R S i T 

 Ostrzeszowski: B, C, 

 Pleszewski: C, D i E, R S i T 

 m. Kalisz: H i J, K, L M i N, Q 

 Gnieźnieński: F, I, R S i T 

 Kolski: A, D i E, F, O 

 Koniński: A, F,  

 Słupecki: A, B, D i E, F, O 

 Turecki: A, C, D i E, F, R S i T 

 Wrzesiński: A, B, C, F,  

 m. Konin: B, D i E, P, Q 

 Gostyński: A, C, F,  

 Grodziski: A, F, I, O 

 Kościański: D i E, F, O 

 Leszczyński: C, I, R S i T 

 Międzychodzki: F, G, O, R S i T 

 Nowotomyski: A, B, C, G, O, R S i T 

 Rawicki: A, F, G,  

 Wolsztyński: A, F, I 

 m. Leszno: G, Q, R S i T 

 Chodzieski: D i E, F, O, P, Q 

 Czarnkowsko-trzcianecki: B, C, F, O 

 Pilski: K, P 

 Wągrowiecki: F, G, O, R S i T 

 Złotowski: F, P, Q, R S i T 

 Obornicki 

 Poznański: B, L M i N 

 Szamotulski: O, R S i T 

 Średzki: A, B, C, D i E, F, O, P, R S i T 

 Śremski: A, C,  

 

Wyniki analizy współczynnika lokalizacji dla liczby podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD dla 

poszczególnych powiatów pokazuje poniższy wykres:   
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Mapa 17  Analiza współczynnika lokalizacji dla liczby podmiotów gospodarczych wg sekcji 

PKD dla poszczególnych powiatów 
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10. Załącznik 4 – Wyniki analizy współczynnika lokalizacji liczby 

pracujących wg grup sekcji PKD dla poszczególnych powiatów
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Jednostka 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 

rybactwo (Sekcja A) 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i 

Budownictwo (Sekcja F) 

Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja (Sekcje 

G,H,I,J) 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości (Sekcje K,L) 

Pozostałe usługi (Sekcje 

M,N,O,P,Q,R,S,T) 

2005 2011 
LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 2005 2011 

LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 2005 2011 

LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 2005 2011 

LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 2005 2011 

LQ 

2005 

LQ 

2011 
∆LQ 

WOJ. 

WIELKOPOL

SKIE 

208002 210598    334574 346715    162536 199426    32293 32562    230513 255457    

Podregion 

kaliski 
59175 59116 1,49 1,49 0,00 63348 69826 0,99 1,07 0,08 21798 26642 0,70 0,71 0,01 3569 2918 0,58 0,48 -0,18 37129 38279 0,84 0,80 -0,06 

Jarociński 5062 5097 1,42 1,44 0,02 5793 6447 1,01 1,11 0,10 2170 2511 0,78 0,75 -0,04 267 252 0,48 0,46 -0,04 3276 3199 0,83 0,75 -0,10 

Kaliski 16108 15236 3,22 3,31 0,03 3283 3690 0,41 0,49 0,19 1116 1244 0,29 0,29 0,00 121 119 0,16 0,17 0,07 2648 2536 0,48 0,45 -0,05 

Kępiński 5117 4780 1,26 1,16 -0,07 9243 10973 1,41 1,04 -0,26 1623 1678 0,51 0,43 -0,16 232 183 0,37 0,29 -0,22 2740 2790 0,61 0,56 -0,08 

Krotoszyński 7594 7195 1,64 1,50 -0,09 7837 8657 1,05 1,10 0,04 1999 3535 0,55 0,78 0,41 297 251 0,41 0,34 -0,18 3792 4123 0,74 0,71 -0,04 

Ostrowski 10378 11400 1,24 1,29 0,04 13812 16665 1,03 1,14 0,11 5849 6582 0,90 0,79 -0,12 697 689 0,54 0,50 -0,06 8146 8531 0,88 0,80 -0,10 

Ostrzeszowsk

i 
6622 6532 1,87 1,91 0,02 6070 6332 1,06 1,12 0,05 989 1240 0,36 0,38 0,07 176 140 0,32 0,26 -0,17 2656 2766 0,68 0,67 -0,02 

Pleszewski 7127 7038 2,04 2,01 -0,02 3948 4370 0,70 0,76 0,08 1531 2057 0,56 0,62 0,11 208 209 0,38 0,39 0,01 3464 3725 0,89 0,88 -0,02 

m. Kalisz 1167 1838 0,16 0,27 0,63 13362 12692 1,17 1,12 -0,04 6521 7795 1,18 1,20 0,02 1571 1075 1,43 1,01 -0,29 10407 10627 1,32 1,28 -0,03 

Podregion 

koniński 
54446 53492 1,55 1,52 -0,02 51585 55708 0,91 0,96 0,06 19272 24972 0,70 0,75 0,07 4043 3390 0,74 0,62 -0,16 34468 36696 0,88 0,86 -0,03 

Gnieźnieński 7411 6956 1,14 1,08 -0,05 8934 9893 0,85 0,94 0,10 4901 5864 0,96 0,97 0,00 1151 758 1,14 0,76 -0,33 7924 8348 1,10 1,07 -0,02 

Kolski 11160 10617 2,21 2,06 -0,07 6067 8307 0,75 0,98 0,31 1659 2041 0,42 0,42 -0,01 476 413 0,61 0,52 -0,15 4110 4237 0,74 0,68 -0,08 

Koniński 15778 14443 2,55 2,36 -0,07 7178 7821 0,72 0,78 0,08 2018 3501 0,42 0,60 0,45 131 236 0,14 0,25 0,83 3731 4400 0,54 0,59 0,09 

Słupecki 6740 6469 2,16 2,03 -0,06 3515 4052 0,70 0,77 0,10 1019 1712 0,42 0,57 0,35 201 210 0,41 0,43 0,03 3044 3395 0,88 0,88 0,00 

Turecki 8459 9220 1,61 1,71 0,06 9462 10240 1,12 1,15 0,03 1890 2707 0,46 0,53 0,15 598 502 0,73 0,60 -0,18 4052 4154 0,70 0,63 -0,09 

Wrzesiński 4548 4952 1,24 1,26 0,02 6429 7684 1,09 1,19 0,09 2478 3027 0,87 0,82 -0,06 365 325 0,64 0,54 -0,16 3211 3445 0,79 0,73 -0,08 

m. Konin 350 835 0,06 0,17 1,63 10000 7711 1,15 0,96 -0,17 5307 6120 1,26 1,32 0,05 1121 946 1,33 1,25 -0,07 8396 8717 1,40 1,47 0,05 

Podregion 

leszczyński 
43632 45579 1,34 1,39 0,04 57003 58510 1,09 1,08 0,00 16844 22904 0,66 0,74 0,11 5999 4536 1,18 0,89 -0,25 28293 31461 0,78 0,79 0,01 
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Jednostka 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 

rybactwo (Sekcja A) 

Przemysł (Sekcje B,C,D,E) i 

Budownictwo (Sekcja F) 

Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i 

gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja (Sekcje 

G,H,I,J) 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości (Sekcje K,L) 

Pozostałe usługi (Sekcje 

M,N,O,P,Q,R,S,T) 

Gostyński 7845 7561 1,68 1,67 0,00 7679 8064 1,02 1,08 0,06 1729 2189 0,47 0,51 0,08 801 537 1,10 0,77 -0,30 3717 4093 0,72 0,75 0,04 

Grodziski 5292 6204 1,62 1,89 0,17 5922 5658 1,13 1,05 -0,07 1476 1577 0,58 0,51 -0,12 398 341 0,78 0,67 -0,14 2132 2523 0,59 0,63 0,08 

Kościański 6305 6018 1,62 1,56 -0,04 4597 5198 0,74 0,82 0,11 1904 3204 0,63 0,88 0,40 1375 716 2,28 1,20 -0,47 3908 4043 0,91 0,86 -0,05 

Leszczyński 5819 6179 2,10 2,06 -0,02 4427 5153 0,99 1,05 0,05 791 1752 0,37 0,62 0,69 138 147 0,32 0,32 -0,01 1713 1627 0,56 0,45 -0,20 

Międzychodzk

i 
2113 2027 1,05 1,14 0,09 4047 3818 1,25 1,31 0,04 1027 983 0,65 0,59 -0,10 218 152 0,70 0,55 -0,21 1949 1819 0,87 0,85 -0,03 

Nowotomyski 4490 4273 1,12 1,00 -0,10 8698 9845 1,34 1,40 0,04 1807 2370 0,57 0,59 0,02 443 383 0,71 0,58 -0,18 3277 4277 0,74 0,83 0,12 

Rawicki 5938 6475 1,43 1,72 0,20 7623 5715 1,14 0,92 -0,19 1461 1927 0,45 0,54 0,20 1053 978 1,63 1,68 0,03 3313 3618 0,72 0,79 0,10 

Wolsztyński 5488 6372 1,53 1,62 0,06 5820 6825 1,01 1,05 0,04 2155 2921 0,77 0,78 0,02 386 333 0,69 0,55 -0,21 2815 3059 0,71 0,64 -0,10 

m. Leszno 342 470 0,08 0,11 0,31 8190 8234 1,20 1,13 -0,06 4494 5981 1,36 1,42 0,05 1187 949 1,81 1,38 -0,24 5469 6402 1,17 1,19 0,02 

Podregion 

pilski 
23633 25269 1,12 1,22 0,09 36613 35449 1,08 1,04 -0,03 12373 15582 0,75 0,80 0,06 2673 2296 0,82 0,72 -0,12 22863 23948 0,98 0,96 -0,02 

Chodzieski 2210 2420 0,90 0,99 0,10 5793 5982 1,46 1,49 0,02 867 999 0,45 0,43 -0,04 241 229 0,63 0,61 -0,04 2334 2485 0,86 0,84 -0,02 

czarnkowsko-

trzcianecki 
5192 6148 1,14 1,42 0,24 8671 8185 1,18 1,15 -0,03 2288 2218 0,64 0,54 -0,16 404 288 0,57 0,43 -0,25 4625 4699 0,92 0,89 -0,03 

Pilski 5743 6361 0,72 0,82 0,14 13648 13534 1,06 1,06 0,00 6546 7035 1,05 0,96 -0,09 1356 1233 1,09 1,03 -0,06 9867 10253 1,11 1,09 -0,02 

Wągrowiecki 5382 4966 1,80 1,78 -0,01 4212 3741 0,87 0,81 -0,07 1159 1810 0,50 0,68 0,38 313 244 0,67 0,56 -0,16 2868 3097 0,86 0,91 0,06 

Złotowski 5106 5374 1,65 1,60 -0,03 4289 4007 0,86 0,73 -0,15 1513 3520 0,62 1,11 0,78 359 302 0,75 0,58 -0,22 3169 3414 0,92 0,84 -0,09 

Podregion 

poznański 
25185 25395 0,81 0,73 -0,10 64980 74675 1,30 1,30 0,00 27353 42495 1,13 1,29 0,14 3069 2953 0,64 0,55 -0,14 24041 27689 0,70 0,65 -0,06 

Obornicki 2902 3062 1,11 1,07 -0,04 5331 6576 1,26 1,39 0,10 1151 1725 0,56 0,63 0,13 280 267 0,69 0,60 -0,13 2539 2627 0,87 0,75 -0,14 

Poznański 9350 9292 0,54 0,44 -0,19 37802 46203 1,37 1,33 -0,03 20966 33391 1,56 1,67 0,07 1218 1358 0,46 0,42 -0,09 10660 14244 0,56 0,56 0,00 

Szamotulski 5214 5377 1,08 1,14 0,05 9592 10282 1,24 1,32 0,07 2371 2885 0,63 0,64 0,02 540 350 0,72 0,48 -0,34 4693 4599 0,88 0,80 -0,09 

Średzki 3991 3638 1,36 1,21 -0,11 5375 5914 1,14 1,19 0,05 1203 2245 0,52 0,79 0,50 315 306 0,69 0,66 -0,05 2776 2819 0,85 0,77 -0,09 

Śremski 3728 4026 1,06 1,24 0,17 6880 5700 1,22 1,07 -0,12 1662 2249 0,61 0,73 0,21 716 672 1,31 1,34 0,02 3373 3400 0,87 0,87 0,00 

Podregion 

m. Poznań 
1931 1747 0,04 0,04 0,00 61045 52547 0,79 0,67 -0,14 64896 66831 1,72 1,49 -0,13 12940 16469 1,73 2,25 0,30 83719 97366 1,57 1,69 0,08 
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Źródło: analiza własna na podstawie danych statystycznych 
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Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwala zaklasyfikować poszczególne grupy sekcji 

do 4 grup (Grupy 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 2 z niskim 

poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju, Grupy 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji 

oraz ujemną dynamiką rozwoju i Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju).  

Analiza pozwala wskazać branże o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego poszczególnych 

powiatów.  

W grupie 1 (LQ>1 i ∆LQ>0) w poszczególnych powiatach znalazły się następujące grupy sekcji: 

 Jarociński: A, B C D E i F,  

 Kaliski: A, 

 Kępiński 

 Krotoszyński: B C D E i F 

 Ostrowski: A, B C D E i F 

 Ostrzeszowski: A, B C D E i F 

 Pleszewski 

 m. Kalisz: G H I J 

 Gnieźnieński 

 Kolski 

 Koniński 

 Słupecki 

 Turecki: A, B C D E i F 

 Wrzesiński: A, B C D E i F 

 m. Konin: G H I J, sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T 

 Gostyński: B C D E i F 

 Grodziski: A 

 Kościański 

 Leszczyński: B C D E i F 

 Międzychodzki: A, B C D E i F 

 Nowotomyski: B C D E i F 

 Rawicki: A, K L 

 Wolsztyński: A, B C D E i F 

 m. Leszno: G H I J, sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T 

 Chodzieski: B C D E i F 

 Czarnkowsko-trzcianecki: A 

 Pilski 

 Wągrowiecki 

 Złotowski: G H I J 

 Obornicki: B C D E i F 

 Poznański: G H I J 

 Szamotulski: A, B C D E i F 

 Średzki: B C D E i F 

 Śremski: A, K L 

 

Wyniki analizy współczynnika lokalizacji liczby pracujących wg grup sekcji PKD dla poszczególnych powiatów 

pokazuje poniższy wykres: 
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Mapa 18 Analiza współczynnika lokalizacji liczby pracujących wg grup sekcji PKD dla 

poszczególnych powiatów  
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