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UWAGI METODOLOGICZNE
Informacja o stanie gospodarki województwa wielkopolskiego w 2021 r. obejmuje
sprawozdawczy okres kalendarzowy roku. W opracowaniu wykorzystane zostały dostępne
materiały opublikowane w I kwartale 2022 r. Fakt ten wynika z cyklu sprawozdawczego
jednostek statystyki publicznej. Konstrukcja faktograficzna raportu dostosowana została
do zakresu informacji dostępnych w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego,
Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Biura Statystyki Unii Europejskiej EUROSTAT, innych
instytucji publicznych lub podmiotów gospodarczych oraz w opracowaniach własnych
Departamentu Gospodarki UMWW.

Wybrane określenia terminologiczne wykorzystane w opracowaniu:
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, do których należą:
 bezrobotni do 30. roku życia,
 bezrobotni długotrwale,
 bezrobotni powyżej 50. roku życia,
 bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni posiadający
co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18. roku życia,
 bezrobotni niepełnosprawni oraz poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu
lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej,
z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Źródło definicji: Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy ( Dziennik Ustaw 2004 nr 99 poz. 1001)
Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego - stosunek miesięcznej
kwoty wynagrodzenia brutto do przeciętnej liczby zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę.
Podmiot gospodarki narodowej (p.g.n.) - osoba prawna, jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
W systemie REGON pojęcie podmiotu gospodarki narodowej jest tożsame z pojęciem
jednostki prawnej. Posiadanie osobowości prawnej nie jest kryterium określenia podmiotu
jako jednostki prawnej.
Źródło definicji: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2015 r. w sprawie sposobu
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009,
z późn. zm.)
Podmiot z kapitałem zagranicznym - zarejestrowana i działająca w Polsce jednostka,
w której swoje udziały posiada jednostka zagraniczna. Podmiotem zagranicznym może
być:
• osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego; zakłada się, że osoba posiadająca
obywatelstwo podwójne polskie i inne jest osobą krajową,
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• osoba prawna z siedzibą za granicą,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, z siedzibą za granicą.
Produkt krajowy brutto (PKB) - jeden z mierników makroekonomicznych stosowany
w odniesieniu do dochodów narodowych, opisujący w określonej jednostce czasu
(najczęściej jednego roku), łączną wartość wytworzonych dóbr i usług danego kraju.
Do PKB wliczane są wszystkie dobra i usługi wytworzone na terenie danego kraju
niezależnie od pochodzenia kapitału jaki je wytworzył.
Punkt procentowy (p.proc.) - różnica powstała w wyniku odejmowania dwóch wartości
wyrażonych w procentach. Punkt procentowy to termin, który znajduje swoje zastosowanie
w między innymi w opisywaniu zjawisk makroekonomicznych.
Sektor prywatny - ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujący własność prywatną
krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność zagraniczną
(osób zagranicznych) oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów
sektora prywatnego.
Sektor publiczny - ogół podmiotów gospodarki narodowej własności państwowej (Skarbu
Państwa i państwowych osób prawnych), własność JST lub samorządowych osób prawnych
oraz „własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.
Spółka z udziałem zagranicznym – spółka , w której co najmniej jeden ze wspólników
nie jest obywatelem polskim. Prawo polskie zezwala na prowadzenie działalności
z udziałem kapitału zagranicznego jedynie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz akcyjnych.
Stopa bezrobocia – iloraz liczby ludzi bezrobotnych do liczby ludzi aktywnych zawodowo
na danym terenie. Stopa bezrobocia wyrażona jest w procentach.
Terms of trade - miara stosunku, w jakim eksport jednego kraju jest wymieniany na
eksport innego kraju, a tym samym wskaźnik obrazujący ich wzajemną konkurencyjność.
Wartość dodana brutto – wartość wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez
wszystkie krajowe podmioty pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. Wartość
dodana brutto opisuje przyrost wartości dóbr w danym okresie.
Wynagrodzenie brutto - wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom
fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej
pracy, niezależnie od źródeł ich finansowania oraz bez względu na podstawę stosunku
pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest
świadczona praca.
Źródła definicji ( jeżeli nie opisano inaczej): Słownik pojęć – pojęcia stosowane w
statystyce publicznej (on-line), GUS oraz Encyklopedia Gazety Prawnej (portal: forsal.pl)
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1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POLSKI
W 2021 r. na sytuację społeczno-gospodarczą kraju nadal oddziaływała pandemia COVID19. Czasowe obostrzenia w życiu społeczno-gospodarczym (największe w pierwszych
miesiącach roku) przeważnie były mniej restrykcyjne niż wiosną 2020 r., kiedy
wprowadzono stan epidemii w kraju. W podstawowych obszarach działalności gospodarczej
w 2021 r. uzyskano lepsze wyniki niż w poprzednim roku. Sytuacja na rynku pracy uległa
nieznacznej poprawie: w końcu 2021 r. większa niż rok wcześniej była liczba pracujących
w gospodarce narodowej, zaś mniejsza – stopa bezrobocia rejestrowanego. W ciągu roku
obserwowano stopniowe nasilenie zjawisk inflacyjnych – w grudniu 2021 r. wzrost w skali
roku cen zarówno konsumpcyjnych, jak i producentów był najwyższy od wielu lat i wyniósł
5,1% w stosunku do 2020 r.
Sytuacja demograficzna Polski w 2021 r.
Według wstępnych szacunków spadek liczby ludności Polski (trwający prawie nieprzerwanie
od 2012 r.) był znacznie większy niż w 2020 r. W wyniku spadku liczby urodzeń i dużego
wzrostu liczby zgonów pogłębił się ujemny przyrost naturalny. Szacuje się, że saldo
migracji zagranicznych było dodatnie, podobnie jak w latach poprzednich.
Ludność Polski w I półroczu 2021 r. liczyła 38 162,2 tys. osób, tj. o 191,9 tys. mniej niż
w analogicznym okresie roku 2020. Ubytek ludności był blisko sześciokrotnie większy niż
w końcu czerwca 2020 r., gdy liczba mieszkańców kraju w odniesieniu analogicznego
okresu roku 2019 zmniejszyła się o 32,3 tys. Zmniejszenie populacji w I półroczu 2021
odnotowano we wszystkich województwach, największe w śląskim (o 35,4 tys.),
a następnie w: łódzkim (o 21,9 tys.), lubelskim (o 16,9 tys.), kujawsko-pomorskim (o 15,1
tys.) i dolnośląskim (o 14,5 tys.). Najmniejszy ubytek liczby ludności dotyczył pomorskiego
(o 0,7 tys.), małopolskiego (o 5,4 tys.), lubuskiego (o 7,0 tys.), podlaskiego (o 7,1 tys.)
oraz opolskiego (o 7,5 tys.).
W pierwszej połowie 2021 r. sytuacja demograficzna w kraju nadal kształtowała się pod
wpływem epidemii COVID-19. Duża liczba zgonów (270,7 tys., tj. o blisko 30% wyższa niż
w końcu czerwca 2020 r.) wraz z małą liczbą urodzeń (166,0 tys., tj. o 6,5% mniej niż
przed rokiem) przyczyniły się do wyjątkowo niskiej wartości przyrostu naturalnego minus
5,5 w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców).
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (podobnie jak w I półroczu
2020 r. – wyniosło 0,1‰. Zwiększyła się liczba małżeństw oraz rozwodów i separacji, m.in.
w związku ze zniesieniem obowiązujących w I półroczu 2020 r. obostrzeń, dotyczących
m.in. organizacji ślubów i wesel oraz działalności sądów.
Produkt krajowy brutto w 2021 r . (szacunek wstępny)
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2021 r. był realnie wyższy o
5,7% w porównaniu z 2020 r., wobec spadku o 2,5% w 2020 r. (w cenach stałych roku
poprzedniego).
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2021 r. wzrósł realnie o 5,7%,
wobec spadku o 2,5% w 2020 r. Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano
następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:
- wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wzrosła o 5,3% w porównaniu
z 2020 r., wobec spadku o 2,6% w 2020 r.,
- wartość dodana brutto w przemyśle w 2021 r. wzrosła o 14,1% w porównaniu z 2020 r.,
wobec spadku o 5,3% w 2020 r.,
- wartość dodana brutto w budownictwie w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 1,2%,
wobec spadku o 4,6% w 2020 r.,
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- wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wzrosła
o 5,9%, wobec spadku o 2,7% w 2020 r.
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo
w czwartym kwartale 2021 r. zwiększył się realnie o 7,3% rok do roku wobec spadku
o 2,5% w analogicznym okresie 2020 r. W IV kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo
(w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu
z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 7,7%. PKB niewyrównany
sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 7,3%
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostał popyt krajowy. Pozytywnie
oddziaływało zarówno spożycie, jak i popyt inwestycyjny. Popyt krajowy był o 8,2% wyższy
niż w 2020 r. Spożycie ogółem wzrosło o 4,8% (przed rokiem zmniejszyło się o 1,1%),
w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 6,2%. Nakłady brutto
na środki trwałe wzrosły o 8,0%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej była
o 5,3% większa niż rok wcześniej (w 2020 r. obniżyła się o 2,6%). Wysoki wzrost wartości
dodanej brutto odnotowano w przemyśle – o 14,1%, a niewielki w budownictwie – o 1,2%.
W handlu; naprawie pojazdów samochodowych wartość dodana brutto zwiększyła się
o 5,9%.
Rynek pracy w 2021 r.
Zarówno liczba pracujących w gospodarce narodowej, jak i przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw były nieznacznie wyższe niż przed rokiem (kiedy notowano ich
spadek). W końcu 2021 r. zarejestrowanych było mniej osób bezrobotnych niż rok
wcześniej; niższa niż w końcu 2020 r. była również stopa bezrobocia rejestrowanego.
Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za IV kwartał
2021 r. liczba pracujących nieco zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem,
a wskaźnik zatrudnienia nie uległ istotnej zmianie. Obniżyła się liczba osób bezrobotnych,
nieznacznie spadła również stopa bezrobocia.
W 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,3% większe niż
przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,1%). Wzrost odnotowano w 8 województwach,
największy w wielkopolskim, a najmniejszy w opolskim. W pozostałych województwach
obserwowano spadek – najgłębszy w lubuskim.
W końcu grudnia 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 895,2 tys. osób
bezrobotnych, tj. o 151,2 tys. (14,5%) mniej niż przed rokiem. Spadek liczby bezrobotnych
zarejestrowanych odnotowano we wszystkich województwach, od 23,3% w lubuskim do
10,2% w łódzkim. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2021 r. wyniosła
5,4%, tj. o 0,9 p. proc. mniej niż w 2020 r. Spadek odnotowano we wszystkich
województwach, od 1,6 p. proc. w warmińsko-mazurskim do 0,6 p. proc. w łódzkim,
mazowieckim i wielkopolskim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach:
wielkopolskim (3,1%), śląskim (4,2%), małopolskim (4,5%) i mazowieckim (4,6%);
najwyższą w warmińsko-mazurskim (8,6%) i podkarpackim (8,2%).
Według wstępnych wyników BAEL – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w wieku
15–89 lat za IV kwartał 2021 r. w porównaniu do IV kwartału 2020 r. – zwiększyła się
liczba pracujących (o 2,8%), wzrósł wskaźnik zatrudnienia (o 2,0 p. proc. do 56,3%).
Zmniejszyła się liczba bezrobotnych (o 6,4%) spadła stopa bezrobocia (o 0,3 p. proc. do
poziomu 2,9%). Poprawiła się w skali roku relacja liczby osób niepracujących do
pracujących – na 1 000 osób pracujących przypadało 776 osób bezrobotnych lub biernych
zawodowo (przed rokiem 842).
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2021
Przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w roku
2021 wzrosły w większym stopniu niż w poprzednich latach. Również wzrost siły nabywczej
płac był wyższy niż w 2020 r. Jednak nasilające się w ciągu roku zjawiska inflacyjne
widocznie oddziaływały na jego tempo – w III i IV kwartale było ono wyraźnie wolniejsze
niż w II kwartale. Nominalne i realne emerytury oraz renty z pozarolniczego systemu
ubezpieczeń społecznych w 2021 r. nieznacznie wzrosły niż przed rokiem, ale w mniejszym
stopniu niż wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Spowolniło natomiast tempo
wzrostu nominalnych emerytur i rent rolników indywidualnych, a ich siła nabywcza obniżyła
się (po raz pierwszy od 2017 r.).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosło
5889,84 zł i było o 8,8% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,7% w 2020 r.).
Wzrost płac, przeważnie dużo większy niż rok wcześniej, obserwowano we wszystkich
sekcjach sektora przedsiębiorstw. Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich
województwach, największy w lubuskim (o 11,1%), następnie warmińsko-mazurskim
(o 10,5%), dolnośląskim (o 10,3%) i łódzkim(o 10,1%), a najmniejszy w świętokrzyskim
(o 7,6%) i mazowieckim (o 7,9%). Rozpiętość relacji do średniego wynagrodzenia w kraju
pomiędzy województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym wynagrodzeniu brutto
w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się w skali roku o 2,2 p. proc. i wyniosła 33,8 p.
proc. W znacznym stopniu wzrosły wynagrodzenia m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii
(o 12,5%), tj. sekcji, w której przed rokiem wzrost był najsłabszy. Powyżej niż przeciętnie
zwiększyły się płace m.in. w sektorach: administrowanie i działalność wspierająca (9,8%),
przetwórstwo przemysłowym oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 9,3%),
a także w informacja i komunikacja (o 9,0%). W pozostałych analizowanych sekcjach
wzrost wynagrodzeń wyniósł od 7,8% w budownictwie do 5,3% w wytwarzaniu
i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę:

przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2021 r.
pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe oraz chorobowe: 4944,79 zł;

przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu
2021 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe oraz chorobowe: 5104,90 zł;

przeciętne wynagrodzenie miesięczne w czwartym kwartale 2021 r.: 5995,09 zł;

realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. w stosunku do 2020 r.: 3,0%.
Ceny w 2021 r.
W 2021 r. obserwowano stopniowe przyspieszanie dynamiki cen towarów i usług
konsumpcyjnych w skali roku. W efekcie średnioroczny wzrost tych cen był najwyższy od 20 lat
i większy od założonego w ustawie budżetowej. Po spadku przed rokiem odnotowano wysoki
wzrost cen towarów i usług związanych z transportem. Bardziej niż w 2020 r. wzrosły ceny m.in.
w zakresie mieszkania, natomiast mniej – ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W grudniu
2021 r. tempo wzrostu cen w skali roku było najwyższe od 2000 r. Zwiększyła się dynamika cen
w większości grup towarów i usług konsumpcyjnych, w tym cen w zakresie mieszkania oraz cen
żywności i napojów bezalkoholowych; utrzymał się wysoki wzrost cen związanych
z transportem. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. były o 5,1% wyższe niż w roku
poprzednim (w 2020 r. ceny wzrosły o 3,4%). Towary podrożały o 4,6%, a usługi – o 6,8%.
Wskaźnik cen konsumpcyjnych ogółem w największym stopniu podwyższyły wzrosty cen
towarów i usług związanych z mieszkaniem – o 1,61 p.proc., cen w zakresie transportu – o 1,28
p.proc. oraz cen żywności oraz napojów bezalkoholowych – o 0,88 p.proc.
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Produkcja sprzedana przemysłu w 2021 r.
W 2021 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (odnotowany po niewielkim spadku przed
rokiem) był najwyższy od początku transformacji ustroju gospodarczego w Polsce.
We wszystkich kwartałach produkcja była znacznie większa niż rok wcześniej.
Produkcja sprzedana przemysłu ogółem była o 14,4% wyższa niż w roku poprzednim (wobec
spadku o 1,9% w 2020 r.). W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób
produkcja sprzedana przemysłu w 2021 r. zwiększyła się o 14,8% (wobec spadku o 1,0% rok
wcześniej). Największy jej wzrost w skali roku notowano w II kwartale 2021 r. – o 30,2% (po
spadku przed rokiem), natomiast w pozostałych okresach tempo wzrostu kształtowało się od
7,8% w I kwartale do 13,2% w IV kwartale. Wzrost produkcji przemysłowej wystąpił we
wszystkich województwach – od 17,7% w podkarpackim do 4,1% w kujawsko-pomorskim.
Handel zagraniczny
W okresie styczeń–listopad 2021 r. obroty towarowe handlu zagranicznego były znacznie
wyższe niż rok wcześniej (kiedy notowano niewielki wzrost eksportu oraz nieznaczny spadek
importu). Zwiększyła się wymiana towarowa ze wszystkimi grupami krajów, w szczególności
import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie styczeń–październik 2021 r. zarówno
eksport, jak i import w cenach stałych wzrosły w skali roku, a wskaźnik terms of trade
kształtował się niekorzystnie (wobec korzystnej relacji rok wcześniej).
Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) w okresie jedenastu miesięcy 2021 r.
zwiększył się w skali roku o 22,5% do 1189,1 mld zł, a import wzrósł o 28,0% do 1184,8 mld
zł (rok wcześniej odnotowano wzrost eksportu o 2,6% i spadek importu o 1,6%). Wymiana
zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 4,3 mld zł (wobec 45,2 mld zł w okresie styczeń–
listopad 2020 r.).
Eksport w cenach stałych w okresie styczeń–październik 2021 r. zwiększył się w skali roku
o 12,9%,a import wzrósł o 15,7%. Wyższy niż rok wcześniej był wolumen eksportu do
wszystkich grup krajów: do krajów rozwijających się o 18,3%, do krajów rozwiniętych o 12,5%
(w tym do krajów UE o 13,5%),a do krajów Europy Środkowo-Wschodniej – o 11,2%. Podobne
tendencje wystąpiły w imporcie: największy wzrost importu w cenach stałych notowano z krajów
rozwijających się (o 18,1%).Wolumen towarów sprowadzanych z krajów rozwiniętych wzrósł
o 15,4% (w tym z krajów UE o 15,6%),a z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył się
o 7,7%.
2. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim
W IV kwartale 2021 r. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1 671 tys. osób, tj.
o 1,9% mniej niż w poprzednim kwartale. Populacja pracujących, licząca 1628 tys. osób,
w ciągu kwartału zmniejszyła się o 2,0%. Biernych zawodowo było 1101 tys., tj. o 3,1% więcej
niż w III kwartale 2021 r., a liczba bezrobotnych wyniosła 43 tys., czyli więcej
o 4,9%. Aktywni zawodowo stanowili 60,3% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 1,2 p.proc.
mniej niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie spadek współczynnika
aktywności zawodowej o 0,2 p.proc. do poziomu 58,0%.
Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej województwo wielkopolskie
zajmowało drugą lokatę wśród województw. Najwyższą wartość zanotowano w mazowieckim
(61,7%; spadek o 0,5 p.proc. w stosunku do 3 kwartału 2021 r.), a najniższą – w podkarpackim
(53,4%; wzrost o 0,1 p.proc.).
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Struktura ludności według aktywności ekonomicznej:
Stosunek liczby osób niepracujących do pracujących pogorszył się w ujęciu kwartalnym oraz
rocznym. W IV kwartale 2021 r. na 1000 pracujących przypadało 703 niepracujących (731
w miastach i 671 na wsi), podczas gdy w poprzednim kwartale – 668 (odpowiednio 714 i 617).
W kraju współczynnik ten ukształtował się na poziomie 776 wobec 773 w 3 kwartale 2021 r.
Zdecydowanie większe różnice w poziomie omawianego wskaźnika obserwuje się w podziale na
płeć. W wielkopolskim w grupie mężczyzn na 1000 pracujących przypadało 502 niepracujących
(wobec 456 w poprzednim kwartale), podczas gdy w zbiorowości kobiet 943 niepracujących
(wobec 929).
Aktywni zawodowo stanowili 60,3% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 1,2 p.proc. mniej
niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie spadek współczynnika aktywności
zawodowej o 0,2 p.proc. do poziomu 58,0%.
Pracujący: w IV kwartale 2021 r. liczba pracujących wynosiła 1628 tys., tj. o 33 tys. (o 2,0%)
mniej niż w III kwartale 2021 r. (w populacji mężczyzn spadek wyniósł 3,1%, a w grupie kobiet
– 0,7%). W badanej zbiorowości większość stanowili mężczyźni; ich udział kształtował się na
poziomie 54,5% (wobec 55,1% w poprzednim kwartale). Liczba pracujących mieszkańców wsi
w porównaniu z 3 kwartałem 2021 r. zmniejszyła się o 3,0%, a mieszkańców miast o 1,0%.
Odsetek pracujących osób w wieku produkcyjnym wyniósł 95,9% (wobec 96,0% w poprzednim
kwartale). Pracujący stanowili 58,7% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 1,2 p.proc. mniej
niż w 3 kwartale 2021 r. (w kraju 56,3%; spadek o 0,1 p.proc.). Wśród mężczyzn wskaźnik
zatrudnienia osiągnął poziom 66,6% (w porównaniu z poprzednim kwartałem spadek
o 2,1 p.proc.), a w populacji kobiet – 51,5% (spadek o 0,3 p.proc.). Wskaźnik zatrudnienia
mieszkańców wsi zmniejszył się w skali kwartału o 2,0 p.proc. i wyniósł 59,8%, a w grupie
mieszkańców miast odnotowano spadek o 0,5 p.proc. do poziomu 57,8%. Najniższe wartości
wskaźnik zatrudnienia przyjmował wśród osób w wieku 55–89 lat oraz w wieku 15–24 lata; jego
wartości dla tych grup wieku wyniosły odpowiednio: 27,3% (spadek o 1,1 p.proc. w stosunku
do 3 kwartału 2021 r.) oraz 35,0% (spadek o 8,9 p.proc.). Na wysokim poziomie utrzymywała
się wartość wskaźnika dla osób w wieku produkcyjnym (79,5% wobec 80,3% w poprzednim
kwartale).
Struktura pracujących według płci: różni się w poszczególnych grupach w podziale według
statusu zatrudnienia. Największą grupę tworzyli mężczyźni zatrudnieni w firmach/instytucjach
publicznych lub u prywatnego pracodawcy, którzy stanowili 41,1% pracujących ogółem,
podczas gdy odsetek kobiet wyniósł 39,0% (w stosunku do poprzedniego kwartału odpowiednio
wzrost o 0,9 p.proc. i 0,2 p.proc.). Udział mężczyzn pracujących na własny rachunek
(pracodawców oraz pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników)
kształtował się na poziomie 13,0%, natomiast kobiety z tej grupy stanowiły 5,0%;
w porównaniu z 3 kwartałem 2021 r. oznacza to spadek w grupie mężczyzn o 1,5 p.proc.,
natomiast wśród kobiet – wzrost o 0,5 p.proc.
Bierni zawodowo: zbiorowość biernych zawodowo obejmuje zarówno osoby, które jeszcze nie
weszły na rynek pracy (w tym większość uczącej się młodzieży), jak również osoby, które już
definitywnie z rynku pracy odeszły albo nigdy na niego nie trafią – część emerytów, rencistów,
osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca. Grupa ta obejmuje także osoby, które weszły
na rynek pracy, potem częściowo się zdezaktywizowały i po przerwie zechcą na niego powrócić.
Zbiorowość biernych zawodowo w 4 kwartale 2021 r. liczyła 1101 tys. i stanowiła 39,7% ogółu
ludności w wieku 15–89 lat. W populacji tej przeważały kobiety (682 tys. wobec 419 tys.
mężczyzn). W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba biernych zawodowo zwiększyła się
o 3,1% (w grupie mężczyzn o 5,3%, a wśród kobiet o 1,6%). Liczba biernych zawodowo
mieszkańców wsi zwiększyła się w tym czasie o 5,1%, a mieszkańców miast – o 1,5%.
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W badanej zbiorowości odsetek osób w wieku produkcyjnym wyniósł 32,7%. Wśród biernych
zawodowo przeważały osoby w wieku 55–89 lat, z udziałem na poziomie 66,6%.
Wskaźniki ogólnej sytuacji ekonomicznej regionu
W grudniu 2021 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 19639,6 mln zł
(w cenach bieżących). Licząc w cenach stałych, oznacza to spadek sprzedaży o 7,7%
w stosunku do poprzedniego miesiąca, a jednocześnie wzrost o 14,8% w relacji do grudnia roku
2020 (przed rokiem spadek w skali miesiąca wyniósł 8,1%, natomiast wzrost w ujęciu rocznym
– o 9,9%).W porównaniu z grudniem 2020 r. wzrost sprzedaży produkcji zanotowały wszystkie
sekcje przemysłowe, przy czym najbardziej zwiększyła się sprzedaż w przedsiębiorstwach
związanych z przetwórstwem przemysłowym (o 15,1%) oraz górnictwem i wydobywaniem
(o 13,6%). W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę wzrost wyniósł 10,3%, a w podmiotach zajmujących się dostawą wody; gospodarowaniem
ściekami i odpadami; rekultywacją – 9,8%.
Na niższym poziomie klasyfikacji PKD wzrost wartości sprzedaży odnotowało 28 działów
przemysłu. Sprzedaż zwiększyła się m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją:
chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 36,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
(o 35,6%), napojów (o 25,7%), mebli (o 17,7%), wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych (o 16,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,6%),
wyrobów z metali (o 13,9%), maszyn i urządzeń (o 13,1%), papieru i wyrobów z papieru
(o 10,8%), artykułów spożywczych (o 9,0%) oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
(o 8,9%). Spadek sprzedaży dotyczył 4 działów, m.in. produkcji urządzeń elektrycznych
(o 0,4%). W działalności przemysłowej przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wciąż dominowało
6 działów zajmujących się produkcją: artykułów spożywczych (21,0% wartości produkcji
sprzedanej przemysłu całego województwa wobec 19,0% przed miesiącem i 21,1% przed
rokiem), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (14,7% wobec 16,4% w listopadzie roku
2021 oraz 16,5% w grudniu 2020 r.), mebli (8,5% wobec 8,7% w poprzednim miesiącu
i 8,6% przed rokiem), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (7,0% wobec 6,9%
w listopadzie 2021 r. i 5,6% w grudniu 2020 r.), urządzeń elektrycznych (6,6% wobec 7,2%
przed miesiącem i 7,3% przed rokiem), a także wyrobów z metali (6,1% wobec 6,7%
w listopadzie 2021 r. i 5,9% w grudniu 2020 r.).
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona wartością produkcji sprzedanej przeliczoną na
1 zatrudnionego, w grudniu 2021 r. wyniosła 57,1 tys. zł (w cenach bieżących), tj. o 13,8%
więcej (w cenach stałych) niż przed rokiem, przy wzroście przeciętnego zatrudnienia –
o 0,9% i miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 8,5%.
W okresie styczeń-grudzień 2021 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 214785,4
mln zł (w cenach bieżących) i była o 11,2% (w cenach stałych) większa niż przed rokiem
(w okresie styczeń-grudzień 2020 r. odnotowano spadek sprzedaży w skali roku
o 1,6%). Wzrost wartości produkcji sprzedanej wystąpił w 3 sekcjach przemysłu, tj.
w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 13,1%, wytwarzaniu
i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę –
o 13,0% oraz przetwórstwie przemysłowym – o 11,3%. Spadek sprzedaży obserwowano jedynie
w górnictwie i wydobywaniu – o 6,8%.
Wartość produkcji sprzedanej budownictwa w grudniu 2021 r. wyniosła 4174,8 mln zł
(w cenach bieżących) i była o 29,4% większa od uzyskanej przed miesiącem oraz o 31,2%
większa niż przed rokiem (w grudniu 2020 r. odnotowano wzrost wartości sprzedaży tak
w skali miesiąca – o 11,0%, jak i w stosunku rocznym – o 6,2%).
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Wydajność pracy w budownictwie, mierzona wartością produkcji sprzedanej na jednego
zatrudnionego w tej sekcji, w grudniu 2021 r. wyniosła 104,3 tys. zł i była o 29,8% większa niż
przed miesiącem, a o 30,1% większa od notowanej przed rokiem. Przeciętne zatrudnienie
w przedsiębiorstwach budowlanych kształtowało się w tym czasie na poziomie o 0,4% niższym
niż w listopadzie 2021 r., ale o 0,8% wyższym od osiągniętego w grudniu 2020 r. Przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto w sekcji budownictwo wzrosło o 14,9% w skali miesiąca oraz
o 15,4% w ujęciu rocznym.
Wartość produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2021 r. wyniosła 1674,0 mln zł, tj.
o 49,1% więcej niż przed miesiącem i o 15,8% więcej niż przed rokiem (w grudniu 2020 r.
odnotowano wzrost o 13,8% w ujęciu miesięcznym i o 0,6% w stosunku rocznym).
W ogólnej wartości produkcji sprzedanej budownictwa w grudniu 2021 r. produkcja budowlanomontażowa stano-wiła 40,1%, tj. o 5,3 p.proc. więcej niż przed miesiącem, ale jednocześnie
o taką samą wielkość mniej niż przed rokiem. Ponad połowę wartości tej produkcji
wygenerowały przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
(56,6%).
Sytuacja rynku wewnętrznego
W grudniu 2021 r. wartość sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) realizowanej przez
przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zwiększyła się o 19,6% w porównaniu
z poprzednim miesiącem i o 16,7% w relacji do grudnia 2020 r. (przed rokiem wzrost wartości
sprzedaży wyniósł 18,7% w ujęciu miesięcznym i 5,6% w stosunku rocznym).
W odniesieniu do grudnia 2020 r. najbardziej zwiększyła się wartość sprzedaży detalicznej paliw
stałych, ciekłych i gazowych (o 57,4%) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu
ortopedycznego (o 27,5%), natomiast największy spadek dotyczył sprzedaży detalicznej
pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 13,9%).
Wartość sprzedaży detalicznej zrealizowanej w całym roku 2021 wzrosła o 13,5%
w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2020 r. (przed rokiem wzrost wyniósł 6,3%).
W ujęciu narastającym najbardziej zwiększyła się sprzedaż detaliczna paliw stałych, ciekłych
i gazowych (o 41,7%) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (o 30,5%), natomiast największy
spadek obserwowano przy sprzedaży detalicznej prasy i książek, jak również pozostałej
sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 7,6%).
Sprzedaż hurtowa jednostek handlowych ogółem w grudniu 2021 r. obniżyła się (licząc
w cenach bieżących) o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale wzrosła o 18,5%
w relacji do grudnia 2020 r. (przed rokiem zanotowano wzrost sprzedaży o 1,1%
w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i o 12,5% w skali roku). W przedsiębiorstwach handlu
hurtowego obserwowano spadek sprzedaży o 0,9% w odniesieniu do listopada 2021 r., ale
wzrost o 23,0% w porównaniu z grudniem 2020 r. (przed rokiem zarówno w ujęciu
miesięcznym, jak i rocznym zanotowano wzrost odpowiednio o 2,3% i o 8,6%). Wartość
sprzedaży hurtowej jednostek handlowych zrealizowanej w całym roku 2021 zwiększyła się
o 20,1% w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2020 r., w tym w przedsiębiorstwach handlu
hurtowego wzrosła o 19,1% (rok wcześniej wzrost sprzedaży był nieco mniejszy i wyniósł
odpowiednio 0,9% i 2,6%).
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność sektora przedsiębiorstw
Spośród ogółu jednostek sektora przedsiębiorstw składających meldunek statystyczny, tylko
niewielki odsetek decydował się na udzielanie odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące
wpływu pandemii na działalność gospodarczą. W województwie wielkopolskim pandemię
COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności wskazało od
0,6% (styczeń) do 0,3% (listopad/grudzień) jednostek. W skali kraju przedsiębiorstwa
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potwierdzające doświadczanie skutków COVID-19 stanowiły 0,5% ogółu (listopad/grudzień
2021 r.). W grudniu 2021 r. zmiany związane z pandemią w wielkopolskim sygnalizowały
przedsiębiorstwa związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną,
administrowaniem i działalnością wspierającą, przetwórstwem przemysłowym oraz handlem;
naprawą pojazdów samochodowych. W kraju COVID-19 jako przyczynę zmian najczęściej
wskazywały jednostki z sekcji: zakwaterowanie i gastronomia, pozostała działalność usługowa
oraz przetwórstwo przemysłowe oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych.
Najczęściej jako przyczyny zmian w działalności gospodarczej związane z COVID-19
wskazywano spadek liczby zamówień oraz zmianę wymiaru etatów pracowników. Wiele
podmiotów wskazało ogólnie na pandemię jako przyczynę wywołującą zmiany w prowadzeniu
działalności gospodarczej, bez zaznaczania szczegółowego powodu.
Turystyka jest jednym z sektorów, które w znaczącym stopniu zostały bezpośrednio dotknięte
skutkami pandemii COVID-19. W 2021 r. w Polsce nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące
działalności turystycznych obiektów noclegowych wprowadzone od połowy marca 2020 r. Zakres
tych ograniczeń był zmieniany w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Obowiązujące w 2021 r. obostrzenia były jednak mniej restrykcyjne niż rok wcześniej, co
przełożyło się na lepsze wyniki branży w skali roku.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec lipca 2021 r. w Wielkopolsce
działalność prowadziły 584 turystyczne obiekty noclegowe, tj. o 1,68% (10 obiektów) mniej niż
przed rokiem. Wśród działających obiektów, najwięcej było hoteli (202), a następnie kwater
agroturystycznych (61), innych obiektów hotelowych (61) oraz ośrodków wczasowych (40).
Obiekty noclegowe województwa wielkopolskiego stanowiły 5,87% bazy noclegowej kraju.
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w ewidencji obiektów hotelarskich Marszałka Województwa
Wielkopolskiego znajdowało się 330 obiektów, w tym: 248 hoteli, 20 moteli, 24 pensjonaty,
5 campingów oraz 3 schroniska młodzieżowe. W 2021 r. 17 obiektów zostało wykreślonych
z ewidencji. Żaden z obiektów nie zwiesił działalności. Osiem obiektów hotelarskich uzyskało
decyzję o zaszeregowaniu i nadaniu odpowiedniej kategorii.
Ogólna liczba przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa
Wielkopolskiego wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 334. W 2021 r. z ww. Rejestru
(z uwagi na zakończenie wykonywania tego typu działalności gospodarczej) wykreślono 29
przedsiębiorców turystycznych. Dodatkowo sześciu przedsiębiorców zostało wykreślonych
z rejestru z urzędu. Dwóch przedsiębiorców zostało wykreślonych z rejestru w województwie
wielkopolskim ze względu na przeniesienie do innego województwa. Na dzień 31 grudnia 2021
r. 27 przedsiębiorców turystycznych wpisanych do rejestru zgłosiło zawieszenie wykonywania
działalności gospodarczej. W 2021 r. do Rejestru wpisano 36 przedsiębiorców turystycznych.
Wybrane ekonomiczne wskaźniki statystyczne województwa wielkopolskiego
( w porównaniu z innymi województwami)
Liczba ludności (wg stanu 30.06.2021 r.)
POLSKA – 38 081,0 mln *
(1) województwo mazowieckie – 5 419,9 mln
(2) województwo śląskie – 4 472,7 mln
(3) województwo wielkopolskie – 3 491,4 mln
(4) województwo małopolskie – 3 468,5 mln
(5) województwo dolnośląskie – 2 884,0 mln
* dane szacunkowe 31.12.2021
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Liczba podmiotów gospodarki narodowej
indywidualne gospodarstwo rolne
województwo
31.12.2021
mazowieckie
927 669
śląskie
509 838
wielkopolskie
477 443
małopolskie
445 169
dolnośląskie
410 985

bez

osób

fizycznych

prowadzących

31.12.2020
887 329
494 300
461 225
426 306
396 046

Liczba spółek handlowych (w tym z udziałem kapitału zagranicznego)
województwo
31.12.2021
31.12.2020
mazowieckie
196 493 (36 305)
181 948 (34 417)
wielkopolskie
58 679 (6 064)
54 933 (5 990)
śląskie
57 696 (5 592)
54 323 (5 484)
małopolskie
51 259 (6 372)
47 258 (6 048)
dolnośląskie
50 832 (6 846)
47 459 (6 728)
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
województwo
31.12.2021
mazowieckie
1 546 600
wielkopolskie
830 100
śląskie
761 800
małopolskie
526 900
dolnośląskie
485 600

31.12.2020
1 541 600
813 800
769 000
516 800
481 800

Stopa bezrobocia rejestrowanego (liczba bezrobotnych)
województwo
wielkopolskie
śląskie
małopolskie
mazowieckie
dolnośląskie

31.12.2021
3,1% (49 900)
4,2% (76 300)
4,5% (69 900)
4,6% (129 200)
4,8% (58 700)

31.12.2020
3,7% (61 000)
4,9% (91 000)
5,3% (83 100)
5,2% (146 400)
5,6% (68 800)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
województwo
31.12.2021
31.12.2020
POLSKA
6644,39 zł
mazowieckie
7590,74 zł
6700,01 zł
śląskie
7423,48 zł
6802,79 zł
dolnośląskie
7019,43 zł
6465,96 zł
pomorskie
6685,44 zł
5983,84 zł
małopolskie
6650,29 zł
5953,28 zł
łódzkie
6250,93 zł
5772,39 zł
zachodniopomorskie
6107,95 zł
5492,06 zł
opolskie
6027,41 zł
5327,66 zł
lubuskie
5813,15 zł
5242,97 zł
podlaskie
5805,20 zł
5322,63 zł
wielkopolskie
5790,45 zł
5206,46 zł
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lubelskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
świętokrzyskie

5783,38
5726,78
5505,32
5396,58
5306,82

zł
zł
zł
zł
zł

5151,65
5124,44
4828,45
4813,17
4824,87

zł
zł
zł
zł
zł

W dostępnych materiałach sygnalnych i innych opracowaniach statystycznych odnoszących
się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r.
występują rozbieżności danych.
Produkt krajowy brutto w regionach Unii Europejskiej w 2021 (szacunek wstępny
mierzony w standardzie siły nabywczej PPS)
W 2021 r. produkt krajowy brutto na mieszkańca wyrażony w standardzie siły
nabywczej (PPS) wahał się od 55% średniej Unii Europejskiej w Bułgarii do 277%
w Luksemburgu. Informacje te pochodzą z nowych wstępnych szacunków parytetów siły
nabywczej i PKB na 2021 r. opublikowanych dzisiaj przez Eurostat. Dane wskazują na
znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE pod względem PKB per capita,
wykorzystywanego do pomiaru aktywności gospodarczej. W 2021 r. Luksemburg i Irlandia
odnotowały najwyższy poziom PKB na mieszkańca, wynoszący 177% i 121% powyżej
średniej Unii Europejskiej. W dalszej kolejności za nimi podążały Dania (33 proc. powyżej),
Holandia (32 proc. powyżej), Szwecja (23 proc. powyżej) i Belgia (22 proc. powyżej).
Z kolei Polska (23% poniżej średniej UE), Chorwacja (30% poniżej), Słowacja (32%
poniżej), Grecja (35% poniżej) i Bułgaria (45% poniżej) odnotowały najniższy poziom PKB
na mieszkańca.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w dniu 01.01.2021 r. w państwach Unii Europejskiej
mieszkało 23,7 mln obywateli państw trzecich , co stanowiło 5,3% ogólnej populacji UE.
Najwyższą liczbę cudzoziemców zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej odnotowano
w Niemczech (10,6 mln osób), Hiszpanii (5,4 mln), Francji i Włoszech (5,2
mln). Cudzoziemcy w tych czterech państwach członkowskich stanowili łącznie 70,3%
całkowitej liczby cudzoziemców mieszkających we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
Najwyższy udział cudzoziemców w Luksemburgu, najniższy w Rumunii.
W ujęciu względnym państwem członkowskim UE o najwyższym udziale obywateli innych
krajów był Luksemburg (47% całej populacji). Wysoki odsetek cudzoziemców (10% lub
więcej mieszkańców) zaobserwowano również na Malcie, Cyprze, w Austrii, Estonii, Łotwie,
Irlandii, Niemczech, Belgii i Hiszpanii. Cudzoziemcy stanowili natomiast mniej niż 1%
ludności Rumunii. Wskaźnik dla Polski wyniósł 1,2%.
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3. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
W końcu grudnia 2021 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujęte były
477443 podmioty gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 3,5% (w kraju o 3,7%).
Podmioty zarejestrowane w wielkopolskim stanowiły 9,9% wszystkich jednostek w Polsce,
co podobnie jak w ubiegłym roku, uplasowało województwo na 3. miejscu w kraju, po
mazowieckim (19,2%) i śląskim (10,5%).
Najwięcej podmiotów w 2021 r. zarejestrowanych było w Poznaniu (123009) i powiecie
poznańskim (71502). Skupiały one łącznie 40,7% wszystkich jednostek w województwie.
Największą koncentrację podmiotów gospodarki narodowej obserwuje się na terenie
Poznania, gdzie na 1 km2 przypadało 470 podmiotów. W dalszej kolejności plasowały się
pozostałe miasta na prawach powiatu: Leszno (297), Kalisz (176) i Konin (107).
Najniższym wskaźnikiem charakteryzowały się powiaty złotowski i czarnkowsko-trzcianecki
(po 4 podmioty na 1 km2) oraz międzychodzki (5).
Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności
w wieku produkcyjnym, w 2021 r. w wielkopolskim wyniósł 2279 (wobec 2210 przed
rokiem), tj. wyżej niż przeciętnie w kraju (2135 wobec 2048). W przekroju terytorialnym
najbardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej okazał się
Poznań wraz z okalającym miasto powiatem poznańskim (odpowiednio 4040 i 2904
podmioty na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym). Najniższy wskaźnik
przedsiębiorczości odnotowano w powiecie złotowskim (1429), kolskim (1449) oraz
tureckim (1565).
Podmioty gospodarki narodowej według rodzaju prowadzonej działalności
W końcu 2021 r. najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły jednostki prowadzące
działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (21,2% ogółu
podmiotów), budownictwa (15,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
(10,6%) oraz przetwórstwa przemysłowego (8,8%). W porównaniu z 2020 r. liczba
podmiotów najbardziej zwiększyła się w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 19,8%), informacja i komunikacja
(o 10,1%), budownictwo (o 6,5%) oraz administrowanie i działalność wspierająca
(o 5,4%). Spadek odnotowano tylko w górnictwie i wydobywaniu (o 1,7%).
Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej
Zdecydowana większość podmiotów gospodarki narodowej należy do sektora prywatnego.
W końcu grudnia 2021 r. było to 459375 jednostek, tj. 96,2% ogółu podmiotów. Ponad
75% podmiotów tego sektora stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą przede wszystkim w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych
(22,5%), budownictwa (18,0%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
(11,2%) oraz przetwórstwa przemysłowego (9,0%). W porównaniu z 2020 r. ich ogólna
liczba zwiększyła się o 11390 (o 3,4%). W przekroju terytorialnym wzrost odnotowano we
wszystkich powiatach, w tym największy w kaliskim (o 6,5%), ostrzeszowskim (o 5,5%)
oraz konińskim (o 5,3%).
W bazie REGON wpisanych było 58679 spółek handlowych z siedzibą w województwie
wielkopolskim, tj. o 6,8% więcej niż w 2020 r., a największy wzrost obserwowano
w powiatach: konińskim (o 19,2%), jarocińskim (o 15,0%) i tureckim (o 13,1%). Spośród
spółek handlowych 10,3% stanowiły jednostki z udziałem kapitału zagranicznego, których
liczebność wzrosła w ciągu roku o 1,2%. Najczęściej prowadziły one swoją działalność
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w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,5%), działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (14,5%), budownictwo (12,7%) oraz przetwórstwo
przemysłowe (11,9%).
Spółki handlowe (stan 31.12. 2021 r.)

Zdecydowaną większość spółek stanowiły spółki handlowe kapitałowe (83,1%) i były to
przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (81,7%). Spośród spółek
handlowych osobowych (16,9%) najchętniej wybieraną formą prawną były spółki
komandytowe (9,2% ogółu spółek handlowych) oraz jawne (6,7%).
Liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wyniosła 26434, tj. o 0,2% więcej niż w 2020 r.
Największy ich wzrost obserwowano w powiatach: chodzieskim (o 2,7%), kościańskim
(o 2,2%) i kolskim (o 1,8%). W 11 powiatach odnotowano spadek liczby spółek cywilnych,
w tym największy w Koninie (o 1,5%) i pilskim (o 1,4%). Podobnie jak w przypadku spółek
handlowych, ich działalność prowadzona była głównie w ramach: handlu; naprawy
pojazdów samochodowych (38,5%), przetwórstwa przemysłowego (12,6%), budownictwa
(9,8%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (9,3%).
Ponadto, według stanu na koniec 2021 r. zarejestrowane były 12303 stowarzyszenia oraz
organizacje społeczne, tj. o 2,2% więcej niż w roku poprzednim. Odnotowano także wzrost
liczby fundacji (o 6,8% do 2439). Liczba spółdzielni pozostała na poziomie notowanym
przed rokiem (1549). Ponadto ubyło jedno przedsiębiorstwo państwowe (pozostało 4).
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Podmioty gospodarki narodowej według przewidywanej liczby pracujących
W zbiorowości podmiotów gospodarki narodowej ujętych w bazie REGON przeważają
jednostki mikro, tj. z przewidywaną, przy wpisie do rejestru, liczbą pracujących do 9 osób.
W końcu 2021 r. ich liczba wyniosła 459933 (o 3,7% więcej niż przed rokiem) i stanowiła
96,3% ogółu jednostek (96,2% w 2020 r.).
W ciągu roku zmalała liczba podmiotów małych, tj. od 10 do 49 pracujących (o 1,0% do
14317), a ich udział wyniósł 3,0% (wobec 3,1% w 2020 r.). Liczebność podmiotów
średnich, czyli od 50 do 249 pracujących pozostała na zbliżonym poziomie do notowanego
przed rokiem (2772, tj. 0,6%). Ponadto odnotowano wzrost liczby podmiotów dużych
(powyżej 250 pracujących) o 0,5% do 421. Udział podmiotów dużych wyniósł jedynie
0,1%.
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane, wyrejestrowane oraz
z zawieszoną działalnością
W 2021 r. zarejestrowano 35416 nowych podmiotów, tj. o 9,8% więcej niż przed rokiem.
Wśród nich dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6%).
Kolejną grupą były spółki handlowe, które stanowiły 15,4% ogółu nowych podmiotów.
Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności najwięcej nowych jednostek należało do
sekcji: budownictwo (22,2%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (16,6%) oraz
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5%).
W 2021 r. wykreślono 18758 podmiotów, tj. o 13,3% więcej niż przed rokiem. Wśród nich
przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,2%), a spółki
handlowe stanowiły 8,7% wyrejestrowanych jednostek. Podmioty wyrejestrowane
prowadziły działalność głównie w ramach: handlu; naprawy pojazdów samochodowych
(24,5%), budownictwa (18,7%) oraz przetwórstwa przemysłowego (8,8%).
Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadały 53 wykreślone (wobec 51
w 2020 r.). W grupie spółek handlowych zanotowano 30 wyrejestrowań na 100 nowych
rejestracji (w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – 24, natomiast dla spółek
akcyjnych – 90). Wśród spółek cywilnych wskaźnik wyniósł 83, a wśród osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą – 58. Najmniej korzystnie relacja ta kształtowała
się w przypadku spółdzielni (102 wykreślone podmioty na 100 nowo powstałych).
W końcu grudnia 2021 r. liczba podmiotów które zawiesiły swoją działalność wyniosła
50245, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem. Stanowiły one 10,5% wszystkich podmiotów
w bazie REGON (wobec 9,8% w końcu 2020 r.). Największy przyrost podmiotów
z zawieszoną działalnością w przekroju terytorialnym odnotowano w powiatach: kępińskim
(o 17,9%), ostrzeszowskim (o 17,7%) i konińskim (o 17,2%), a najmniejszy w jarocińskim
(o 3,8%) i kościańskim (o 4,8%).
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w podziale podregionalnym
podregion
kaliski
koniński
leszczyński
pilski
poznański
Miasto Poznań

Stan 31.12.2021
74 279
70 487
66 406
40 210
103 052
123 009

Stan 31.12.2020
71 789
68 195
64 546
39 179
98 765
118 751
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Różnica -/+
+ 3,5%
+ 3,4%
+ 2,9%
+ 2,6%
+ 4,3%
+ 3,6%

4. RYNEK PRACY I WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło
830,1 tys. osób i zwiększyło się nieznacznie w stosunku do listopada 2021 r. – o 0,1% oraz
w porównaniu z grudniem 2020 r. – o 2,0% (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł
0,2% w ujęciu miesięcznym i 1,1% w stosunku rocznym).
W porównaniu z grudniem 2020 r. największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach
transport i gospodarka magazynowa (o 8,7%) oraz informacja i komunikacja (o 4,8%).
Spadek zatrudnienia wystąpił m.in. w przedsiębiorstwach związanych z zakwaterowaniem
i gastronomią (o 10,2%), górnictwem i wydobywaniem (o 8,7%), wytwarzaniem
i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,6%),
administrowaniem i działalnością wspierającą (o 4,5%) oraz obsługą rynku nieruchomości
(o 3,7%).
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r.

W strukturze zatrudnienia niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe
(38,5% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów
samochodowych (33,4%). Na poziomie działów największym zatrudnieniem wyróżniają się
przedsiębiorstwa handlu detalicznego (23,7% ogółu zatrudnionych) i hurtowego (8,3%)
oraz podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (6,1%) i mebli (5,7%),
a także jednostki związane z transportem lądowym i rurociągowym (5,9%).
W okresie styczeń-grudzień 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
wyniosło 819,4 tys. osób i było o 1,9% większe niż w 2020 r. (przed rokiem obserwowano
wzrost zatrudnienia na poziomie 1,5%). W całym roku 2021 przeciętne zatrudnienie
najbardziej zwiększyło się w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,8%) oraz
informacji i komunikacji (o 3,8%), natomiast spadek zatrudnienia dotyczył zwłaszcza
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przedsiębiorstw zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią (o 19,5%), górnictwem
i wydobywaniem (o 11,1%) oraz obsługą rynku nieruchomości (o 8,2%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim na koniec grudnia 2021 r. wyniosła
3,1%, co w skali roku oznacza spadek o 0,6 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy
w kraju. Większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej
trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują się po raz kolejny. Nadal istotny problem
stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.
Ogólna charakterystyka bezrobocia rejestrowanego
W końcu grudnia 2021 r. ewidencja powiatowych urzędów pracy w województwie
wielkopolskim obejmowała 49,9 tys. bezrobotnych, co stanowiło 5,6% ogółu
zarejestrowanych w Polsce, o 0,2 p.proc. mniej niż w 2020 r. Po wzroście liczebności
w poprzednim roku, w 2021 r. populacja bezrobotnych zmniejszyła się o 11,1 tys. osób, tj.
o 18,2%, przy średnim spadku w kraju o 14,5%. Największy względny spadek odnotowano
w powiatach: kolskim (o 37,5%), leszczyńskim (o 31,8%), ostrzeszowskim (o 30,9%)
i czarnkowsko-trzcianeckim (o 30,2%). Wzrost bezrobocia zarejestrowano tylko w 2
powiatach – grodziskim (o 0,6%) i gnieźnieńskim (o 0,5%). Podobnie jak w poprzednich
latach, najwięcej bezrobotnych (w liczbach bezwzględnych) było zarejestrowanych
w Poznaniu (5,7 tys.). Kolejne powiaty pod względem liczebności bezrobotnych – koniński
i poznański – miały zbliżoną liczbę zarejestrowanych (3,7 tys. i 3,3 tys.), jednak odniesienie
tych wielkości do liczby mieszkańców obu powiatów (ściślej do liczby cywilnej ludności
aktywnej zawodowo) dawało całkowicie różny obraz bezrobocia na tych obszarach,
wyrażający się najwyższą stopą bezrobocia rejestrowanego w powiecie konińskim
i najniższą – w poznańskim (na równi z Poznaniem i powiatem kępińskim). Najmniej
bezrobotnych obejmowały rejestry urzędów pracy w powiatach: leszczyńskim i śremskim
(po 0,5 tys.) oraz kępińskim i wolsztyńskim (po 0,6 tys.).
Struktura bezrobotnych
Kobiety stanowiły 59,4% wszystkich bezrobotnych w województwie, tj. o 1,1 p.proc. więcej
niż w 2020 r. i o 5,6 p.proc. więcej niż przeciętnie w kraju. We wszystkich powiatach
bezrobotnych kobiet było więcej niż mężczyzn, a największą przewagę odnotowano
w leszczyńskim (gdzie kobiety stanowiły 65,7% ogółu bezrobotnych), pleszewskim
(65,2%), jarocińskim (64,5%), kolskim (64,4%) i wrzesińskim (64,1%). Najbardziej
wyrównane proporcje w zbiorowości bezrobotnych według płci obserwowano natomiast
w Poznaniu (gdzie udział kobiet wynosił 53,3%), Kaliszu (54,1%) oraz Koninie (55,0%).
W skali roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie zmniejszyła się o 16,7%, podczas
gdy w przypadku mężczyzn spadek był większy i wyniósł 20,3%. Wśród bezrobotnych
przeważały osoby poprzednio pracujące (90,1% wobec 87,6% średniej krajowej), a 5,2%
stanowili w tej grupie zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W kraju udział
zwalnianych osób kształtował się na poziomie 4,1%. Większość bezrobotnych nie posiadała
prawa do zasiłku; w końcu grudnia 2021 r. było 42,3 tys. takich osób, co stanowiło 84,8%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, o 3,1 p.proc. więcej niż przed rokiem, natomiast
o 1,9 p.proc. mniej niż przeciętnie w kraju. Największy odsetek bezrobotnych bez prawa
do zasiłku stwierdzono w powiecie słupeckim (90,5%) oraz w Koninie (90,3%).
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Struktura bezrobocia rejestrowanego według powiatów i podregionów w 2021 r.

Wykształcenie bezrobotnych
Ze względu na wykształcenie, największe zagrożenie bezrobociem obserwuje się wśród
osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym bądź branżowym
(27,3%; w przypadku mężczyzn 33,0%) oraz gimnazjalnym i niższym (25,3%;
w przypadku mężczyzn 30,5%).
Największy odsetek bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym odnotowano
w powiatach grodziskim (40,0% ogółu zarejestrowanych) i chodzieskim (37,0%),
natomiast z gimnazjalnym i niższym – w międzychodzkim (35,8%) i złotowskim (32,3%).
Oferty pracy
W całym roku 2021 powiatowe urzędy pracy w województwie przedstawiły łącznie 106,9
tys. ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 10,7 tys.
zgłoszonych przez jednostki sektora publicznego. W skali kraju propozycje zatrudnienia
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z wielkopolskiego stanowiły 7,8%. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba wzrosła
o 22,5%, nie zmienił się natomiast udział w krajowej puli ofert.
Cudzoziemcy na rynku pracy województwa wielkopolskiego w 2021 r.
W IV kwartale 2021 roku liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcom zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 45 990 i było to więcej o 2,9
% (co oznacza 1 300 zarejestrowanych oświadczeń więcej). Obserwuje się natomiast
niewielki spadek zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców w odniesieniu do trzeciego
kwartału 2021 roku (1,4%). W analizowanym kwartale pracodawcy najczęściej wnioskowali
o zatrudnienie obywateli Ukrainy (35 522 oświadczenia - 77,2 %), następnie obywateli
Gruzji i Białorusi (odpowiednio 5 005 tj. 10,9 % i 3 089 tj. 6,7 % zarejestrowanych
oświadczeń). Największą liczbę oświadczeń zarejestrowano w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Poznaniu 26 099 tj. 56,7 %. W dalszej kolejności najliczniejsze rejestracje oświadczeń
wystąpiły w powiatach średzkim (1 705 tj. 3,7 % ogółu), jarocińskim (1 645 tj. 3,6 %
ogółu) i wolsztyńskim (1 406 t. 3,1 % ogółu). Utrzymała się struktura zatrudnienia
cudzoziemców w podstawowych gałęziach wielkopolskiej gospodarki, najwięcej oświadczeń
zarejestrowano dla przemysłu (w VI kw. 2021 r. było to 33,2 % ogółu), transportu (26,0
%) oraz budownictwa (13,4 %).
Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:

Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r.
wyniosło 5790,45 zł, co oznacza wzrost o 6,2% w skali miesiąca i o 11,2% w relacji do grudnia
2020 r. (przed rokiem poziom wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym podniósł się o 4,2%,
a w stosunku rocznym – o 4,7%).W okresie styczeń-grudzień 2021 r. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5330,52
zł, tj. o 8,3% wyżej niż przed rokiem (w roku 2020 roczny wzrost wynagrodzeń wyniósł
4,0%). Wzrost przeciętnych wynagrodzeń obserwowano we wszystkich sekcjach sektora
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przedsiębiorstw, z tego największy w zakwaterowaniu i gastronomii (o 18,2%), a także
górnictwie i wydobywaniu (o 9,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych
(o 9,7%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,5%) oraz budownictwie
(o 9,1%).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Najwyższe wynagrodzenie w grudniu 2021 r. otrzymali zatrudnieni w sekcjach: informacja
i komunikacja (o 64,0% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę (o 55,3% wyższe od średniej), działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna (o 29,3% wyższe od średniej) oraz górnictwo i wydobywanie (o 23,0% wyższe
od średniej). Najniższy wciąż pozostaje poziom płac w jednostkach zajmujących się
zakwaterowaniem i gastronomią (o 28,9% poniżej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw).

23

Wybrany materiał źródłowy wykorzystany w opracowaniu:
Produkt krajowy brutto w 2021 r. - szacunek wstępny
 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 31.01.2022 r./28.02.2022 r.
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021 r. Analizy statystyczne 12/2021
 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 31.01.2022 r.
GDP volume index per capita 2021
 Eurostat, 23.03.2022 r.
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw nr 3/2021
 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 09.12.2021 r.
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw nr 4/2021
 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 12.04.2022 r.
Informacja o stanie gospodarki w województwie wielkopolskim TURYSTYKA
 Oddział Turystyki/Departament Sportu i Turystyki UMWW, Poznań 06.04.2022 r.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu
2021 r. (nr 12/2021)
 Urząd Statystyczny w Poznaniu, 31.01.2022 r.
Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2021
 Urząd Statystyczny w Poznaniu, 17.03.2022 r.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2021
 Urząd Statystyczny w Poznaniu, 31.03.2022 r.
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim – stan
na koniec 2021
 Urząd Statystyczny w Poznaniu, 15.02.2022 r.
Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu
 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, styczeń 2022 r.

24

