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Synteza sytuacji gospodarczej Polski w 2012 roku

Sytuacja gospodarcza Polski w 2012 roku była mniej korzystna niż rok wcześniej. Tempo
wzrostu PKB zmniejszyło się z 4,3% w roku 2011 do 2,0% w roku 2012. Wzrost wartości
dodanej wytworzonej w przemyśle wyniósł 1,2% (rok wcześniej 10%).
Wartość dodana brutto (WDB) w gospodarce narodowej zwiększyła się o 1,9%.
W przemyśle notowano niewielki wzrost WDB – o 1,2%.
W budownictwie, po 8 latach wzrostu, odnotowano spadek WDB o 0,5%.
W handlu; naprawie pojazdów samochodowych WDB była wyższa o 1,5%.
W transporcie i gospodarce magazynowej obserwowano ponownie największy wzrost WDB
o 7,9%.
Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w 2012 roku o 1,0%, wobec wzrostu o 7,7% rok
wcześniej. Dynamika produkcji zmniejszała się wraz z upływem czasu. W dwóch pierwszych
kwartałach następował wzrost produkcji odpowiednio o 4,9% i 2,8%. W kolejnych dwóch
kwartałach produkcja zmniejszyła się odpowiednio o 0,1% oraz o 3,2%.
Nieco niższa niż w 2011 roku była produkcja budowlano-montażowa, co było rezultatem
słabszych niż przed rokiem wyników uzyskanych w III i IV kwartale 2012.
Sprzedaż detaliczna wzrosła w 2012 roku w niewielkim stopniu. Jej dynamika
w kolejnych kwartałach stopniowo słabła – w IV kwartale 2012 roku odnotowano spadek
sprzedaży w skali roku.
Dynamika sprzedaży usług w transporcie w 2012 roku była bardziej korzystna niż
w większości pozostałych obszarów. W trzech pierwszych kwartałach utrzymywało się
wysokie tempo wzrostu, a w IV kwartale uległo spowolnieniu.
Według wstępnych szacunków, globalna produkcja rolnicza w 2012 roku była nieznacznie
wyższa niż w roku poprzednim. Zwiększyła się produkcja roślinna, przy spadku produkcji
zwierzęcej.
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku był mniejszy niż
w 2011 roku, chociaż wyższy od zakładanego w ustawie budżetowej. Wolniej niż przed
rokiem rosły ceny producentów w przemyśle i budownictwie.
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w 2012 roku wyniosło 2.471 tys. osób
i w stosunku do 2011 roku zmniejszyło się o 1,0% (o 24 000 osób). Przed rokiem
odnotowano wzrost zatrudnienia o 2,1%. Udział zatrudnionych w przemyśle w ogólnej liczbie
zatrudnionych obniżył się z 45,0% do 44,5%.
W roku 2011 z kwartału na kwartał zatrudnienie wzrastało w tempie malejącym. W roku 2012
we wszystkich kwartałach następował spadek zatrudnienia.
W sekcjach przemysłu sytuacja była zróżnicowana. W górnictwie i wydobywaniu
zatrudnienie wzrosło do 171 tys. osób (o 1,7%), a w dostawach wody, gospodarowaniu
ściekami i odpadami do 110 tys. osób (o 1,3%). W dwóch pozostałych sekcjach stan
zatrudnienia obniżył się: w przemyśle przetwórczym do 2.045 tys. osób (o 0,9%),
a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę do
144 tys. osób (o 5,9%).
Znacznie wzrosło bezrobocie rejestrowane – stopa bezrobocia zwiększyła się do 13,3%
w końcu roku (12,5% w grudniu 2011 roku).
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Wydajność pracy wzrosła o 2,0%, wobec 5,5% wzrostu rok wcześniej. Osłabienie tempa
wzrostu wydajności wynika z niższej niż przed rokiem dynamiki produkcji przy
jednoczesnym spadku zatrudnienia. W trzech pierwszych kwartałach następował wzrost
wydajności w malejącym tempie (w I kwartale o 5,4%, a w III kwartale o 0,7%). W IV kwartale
wydajność była niższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2011 roku o 2,3%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle wyniosło 3.837 złotych wykazując
wzrost nominalny o 4,3% a realny o 0,6%, wobec 5,5% i 1,2% przed rokiem. W gospodarce
wynagrodzenie wyniosło 3.728 złotych wykazując wzrost nominalny o 3,4% i realny spadek
o 0,3%. Jednostkowe koszty pracy obniżyły się o 1,4%.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w grudniu 2012 roku 1,4%
rok do roku wobec 1,7% w ujęciu rocznym w listopadzie. W grudniu w ujęciu rocznym
obniżyły się wszystkie miary inflacji bazowej. W ujęciu miesięcznym miara ta wyniosła -0,1%.
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła w ujęciu rocznym w grudniu
1,9% wobec 2,2% w listopadzie.

Wybrane symptomy zmian w województwie wielkopolskim
Utrzymał się obserwowany od dłuższego czasu wzrost przeciętnego zatrudnienia
w sektorze przedsiębiorstw, chociaż następował znacznie wolniej niż w 2011 roku (w skali
roku wzrost o 0,5%; przed rokiem o 3,4%).
Według danych przekazanych przez wielkopolskie sądy, w regionie w ubiegłym roku upadło
ponad 100 firm. Według wyliczeń firmy ubezpieczeniowej Coface Poland, ubiegłoroczny
wzrost liczby upadłości w Wielkopolsce należy do najwyższych w kraju i przekracza 60%.
Rok wcześniej w regionie upadło ponad 60 przedsiębiorstw.
Znaczącą część firm, które w minionym roku ogłosiły upadłość stanowiły firmy budowlane
i transportowe. W tym gronie znalazły się spółki należące do zajmującej się między innymi
inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami
energetycznymi i paliwowymi grupy PBG: PBG S.A. Aprivia S.A i Hydrobudowa Polska SA.
Sąd ogłosił upadłość poznańskiej Wiepofamy, wielu przedsiębiorstw robót inżynieryjnodrogowych, firm transportowych, handlowych, odzieżowych i spożywczych, ale także między
innymi poznańskiego TV Studio Filmów Animowanych.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w grudniu 2012 roku do 9,9%, co oznacza, że była
o 0,4 % wyższa niż przed miesiącem i o 0,8% wyższa niż przed rokiem. Pomimo wzrostu
wskaźnika, Wielkopolska nadal pozostawała jedynym województwem w kraju, gdzie stopa
bezrobocia nie przekraczała 10%.
Tendencję wzrostową w skali roku utrzymało przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw. W stosunku do grudnia 2011 roku wzrost ten wyniósł 1,8%
wobec 4,5% przed rokiem.
W stosunku do grudnia 2011 roku na rynku rolnym obserwowano wzrost cen podstawowych
produktów, z wyjątkiem żyta, mleka oraz żywca wieprzowego w skupie.
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Obserwowano spadek wartości produkcji sprzedanej przemysłu tak w relacji do
poprzedniego miesiąca (o 18,1%), jak i do grudnia 2011 roku (o 9,4%). Przed rokiem spadek
wartości produkcji sprzedanej dotyczył tylko poprzedniego miesiąca (o 9,0%), natomiast
w skali roku odnotowano wówczas wzrost sprzedaży (o 8,8%).
Utrzymał się obserwowany od kilku miesięcy spadek (w skali roku) wartości produkcji
budowlano‐montażowej (o 20,8% w cenach bieżących wobec spadku o 7,4% przed
miesiącem i wzrostu o 27,2% w grudniu 2011 roku).
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była o 15,5% większa niż w grudniu
2011 roku. Większość mieszkań powstała w ramach budownictwa indywidualnego.
W skali roku zmniejszyła się natomiast liczba pozwoleń wydanych na budowę nowych
mieszkań i liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych.
Utrzymała się tendencja wzrostowa (w skali roku) wartości sprzedaży detalicznej
przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych (wzrost o 8,4%). Zmniejszyła się natomiast
o 4,1% wartość sprzedaży hurtowej jednostek handlowych.

Wybrane wskaźniki statystyczne województwa wielkopolskiego
na tle kraju
Współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie wyższym niż średnio
w kraju i wyniósł 57,3%. Odsetek mężczyzn pracujących był (po woj. świętokrzyskim)
najwyższy w kraju (57,1% wobec 55,5% średnio w kraju).
W sektorze przedsiębiorstw w 2012 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 597,1 tys. osób
(tj. 10,8% zatrudnionych w kraju), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe
o 8,5% od średniego wynagrodzenia w kraju.
W województwie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku
w większym stopniu niż średnio w kraju (o 0,3%). Wyższy niż przeciętnie wzrost cen
obserwowano między innymi w zakresie transportu (o 1,4%) oraz napojów alkoholowych
i wyrobów tytoniowych (o 0,4%).
Województwo wielkopolskie w 2012 roku wytworzyło 10,6% krajowej produkcji sprzedanej
przemysłu i 9,7% produkcji sprzedanej budownictwa, co lokowało województwo w obu
przypadkach na 3. pozycji w kraju.
W 2012 roku w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 14,8 tys. mieszkań, co
stanowiło 9,7% mieszkań w kraju. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania była
wyższa niż średnio w kraju (108,1 m2 wobec 102,4 m2).
W 2012 roku nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego
wyniosły 9324,1 mln zł, co stanowiło 9,4% wartości krajowej.
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Podmioty gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim
W dniu 31.12. 2012 roku w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było
387 977 podmiotów gospodarki narodowej, bez osób prowadzących gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 11 494 podmioty.
W ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON w Wielkopolsce było
92 876 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
oraz 295 101 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczba osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
w porównaniu z rokiem 2011 powiększyła się o 6024, natomiast liczba osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą wzrosła o 5470.
W województwie wielkopolskim dominuje sektor prywatny. W końcu 2012 roku należały do
niego 378 154 jednostki.
W województwie wielkopolskim najbardziej dynamicznie rozwijają się spółki handlowe.
Według
stanu
na dzień
31
grudnia
2012
roku
zarejestrowanych
było
33 057 takich jednostek, tj. średnio o 9,9% więcej niż przed rokiem. W ogólnej liczbie
podmiotów gospodarki województwa spółki handlowe stanowiły 8,5%, tj. o 0,5% więcej niż
w 2011 roku (w kraju 8,8%; wzrost o 0,5%).
Stosunkowo duży wzrost liczebności odnotowano w grupie fundacje oraz stowarzyszenia
i organizacje społeczne. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba tych podmiotów
zarejestrowanych w województwie wielkopolskim zwiększyła się o 5,5% i wyniosła 10 793.
Fundacje oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne wśród ogółu podmiotów gospodarki
narodowej stanowiły 2,8%, tj. o 0,1% więcej niż w 2011 roku.
Najliczniejszą grupą podmiotów gospodarki narodowej są osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba zwiększyła się
o 1,9% i w końcu grudnia 2012 roku wyniosła 295 101. Udział osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych
w województwie wielkopolskim spadł w stosunku do poprzedniego roku o 0,8% i wynosił
76,1% (w kraju 73,4%; spadek o 0,8%).
Liczną grupę podmiotów w rejestrze REGON stanowią spółki cywilne. W końcu 2012 roku
w województwie wielkopolskim było zarejestrowanych 25 225 takich jednostek, tj. 6,5% ogółu
podmiotów. W porównaniu z rokiem 2011 liczba spółek cywilnych wzrosła o 1,5%.
Systematycznie zmniejsza się liczba przedsiębiorstw państwowych; według stanu
w dniu 31 grudnia 2012 roku w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego
pozostawało jeszcze 18 spośród 177 przedsiębiorstw państwowych funkcjonujących w kraju
(w 2012 roku ubyły 3).
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w województwie wielkopolskim zadeklarowało
prowadzenie działalności handlowej. W końcu 2012 roku w rejestrze REGON było 104 550
jednostek należących do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, co stanowiło
26,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów.
Działalność związaną z budownictwem prowadziły 49 874 jednostki, czyli 12,9% ogółu
zarejestrowanych podmiotów. Przetwórstwem przemysłowym zajmowało się 37 926
jednostek, tj. 9,8% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów.
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Liczną grupę podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim stanowią
jednostki, które jako podstawowy rodzaj działalności wskazały działalność profesjonalną,
naukową i techniczną. W końcu 2012 roku do tej sekcji należały 34 963 podmioty wpisane do
rejestru REGON, czyli 9,0%.
Działalność związaną z transportem i gospodarką magazynową prowadziło 22 978
jednostek, tj. 5,9%.
Według stanu w dniu 31 grudnia 2012 roku, w rejestrze REGON było zapisanych
23 431 podmiotów należących do sekcji pozostała działalność usługowa. W ogólnej liczbie
jednostek zarejestrowanych w województwie stanowiły one 6,0%.
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W 2012 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowano 35 353 nowe jednostki,
tj. o 4,4% więcej niż w 2011 roku. Biorąc pod uwagę formę prawną, wśród nowych
podmiotów najwięcej było osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (80,0%
ogółu nowych podmiotów), a ze względu na rodzaj działalności, najwięcej nowo
rejestrowanych jednostek należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych
(25,7%). W przypadku spółek cywilnych działalność handlową deklarowało 32,2% nowych
jednostek, spośród osób fizycznych – 28,4%, a spółek handlowych – 22,8%.
Działalność w zakresie budownictwa w 2012 roku zadeklarowało 14,5% ogółu nowych
podmiotów. Wśród nowo zarejestrowanych osób fizycznych do sekcji budownictwo należało
16,6%, w przypadku spółek cywilnych – 10,9%, a spółek handlowych – 10,4%.
Udział nowo zarejestrowanych podmiotów, które jako podstawowy zakres swoich działań
gospodarczych wskazywały działalność profesjonalną, naukową i techniczną, w ogólnej
liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów wynosił 8,9%. W przypadku spółek handlowych
udział nowych jednostek prowadzących taki rodzaj działalności sięgał 12,0%, wśród spółek
cywilnych – 10,1%, a osób fizycznych – 9,4%.
Przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły 7,9% nowo zarejestrowanych podmiotów.
Działalność przemysłową deklarowało 14,5% wszystkich nowo powstałych spółek
handlowych, 10,6% rejestrujących się spółek cywilnych i 7,9% osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
W 2012 roku z rejestru REGON dla województwa wielkopolskiego wykreślono łącznie 24 255
jednostek, tj. o 26,6% mniej niż przed rokiem. Największa intensywność wpisów i wykreśleń
w rejestrze REGON dotyczyła podmiotów z sekcji handel; naprawa pojazdów
samochodowych. Jednostki handlowe stanowiły najliczniejszą grupę zarówno wśród
podmiotów rejestrujących się i wyrejestrowywanych (33,8% ogółu wyrejestrowań). Relacja
liczby podmiotów wykreślonych z rejestru do jednostek nowo rejestrowanych
w województwie wielkopolskim w 2012 roku wyniosła 68,6% wobec 97,7% przed rokiem.
W większości grup podmiotów wydzielonych ze względu na formę prawną (z wyjątkiem
przedsiębiorstw państwowych), nowych rejestracji było więcej niż wyrejestrowań.
Stosunkowo najmniej stabilną grupą podmiotów w rejestrze REGON w 2012 roku były osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; na 100 nowych zarejestrowań przypadało 82
wyrejestrowań (w 2011 roku – 109). Relatywnie najlepszy wskaźnik zanotowano dla spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością (6 wyrejestrowań na 100 nowych zarejestrowań, przed
rokiem – 13 wyrejestrowań).
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Uwagi ogólne stanowiące wynik badań podmiotów gospodarki narodowej
w województwie wielkopolskim w 2012 roku
1. Liczba podmiotów wzrosła w porównaniu z 2011 rokiem.
2. Większość podmiotów należała do sektora prywatnego.
3. Struktura podmiotów ze względu na ich formę prawną nie zmieniła się znacząco –
największy udział miały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
4. Najwięcej podmiotów prowadziło swoją działalność podstawową w sekcji handel,
naprawa pojazdów samochodowych.
5. Systematycznie zmniejsza się liczba przedsiębiorstw państwowych.

Rynek pracy i zatrudnienie w województwie wielkopolskim
W 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie
wielkopolskim wynosiło 597 100 osób i było wyższe o 0,5% w porównaniu do 2011 roku
(w 2011 roku roczny wzrost zatrudnienia wyniósł 4,8%).
Przeciętne zatrudnienie w skali roku najbardziej wzrosło w sekcjach informacja
i komunikacja (o 9,2%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 8,8%), natomiast
największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się pozostałą działalnością
usługową (o 16,7%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia dotyczył głównie jednostek sektora
prywatnego (średnio o 1,6% wobec spadku w sektorze publicznym o 13,2%).
Wśród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, największy wzrost w grudniu 2012 roku
w porównaniu z grudniem 2011 roku odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się: produkcją
urządzeń elektrycznych (o 14,6%), transportem lądowym i rurociągowym (o 11,5%) oraz
magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (o 6,1%). Spadek
zatrudnienia obserwowano między innymi w przedsiębiorstwach, dla których głównym
rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (o 9,8%) oraz budowa budynków
(o 4,0%), a także produkcja: wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,0%), pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep (o 3,4%) oraz wyrobów z metali (o 3,3%).
W strukturze zatrudnienia w województwie wielkopolskim dominują dwie sekcje:
przetwórstwo przemysłowe oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych.
Na poziomie działów największym zatrudnieniem wyróżniają się przedsiębiorstwa handlu
detalicznego i hurtowego oraz podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych
i mebli. Najbardziej przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w sekcjach informacja
i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa, natomiast największy spadek
dotyczył przedsiębiorstw z sekcji pozostała działalność usługowa.
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Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(przeciętna miesięczna 2005 = 100)

Wynagrodzenie
Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto
w
sektorze
przedsiębiorstw
w województwie wielkopolskim w grudniu 2012 roku wyniosło 3590,67 złotych
i w porównaniu z listopadem zwiększyło się o 3,5%, a w stosunku do grudnia 2011 roku
wzrosło o 1,8% (przed rokiem wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 4,5%).
W większości sekcji sektora przedsiębiorstw zanotowano wzrost przeciętnych miesięcznych
wynagrodzeń brutto w stosunku do grudnia 2011 roku. W tym czasie najbardziej zwiększyło
się wynagrodzenie zatrudnionych w przedsiębiorstwach sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 20,1%) oraz administrowanie
i działalność wspierająca (o 19,4%). Spadek przeciętnych wynagrodzeń dotyczył między
innymi górnictwa i wydobywania (o 5,3%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej (o 5,0%). Spośród działów o największym udziale w zatrudnieniu, wyższe niż
przed rokiem były wynagrodzenia między innymi w magazynowaniu i działalności usługowej
wspomagającej transport (o 13,2%), w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
(o 8,5%), a także w transporcie lądowym oraz rurociągowym (o 6,5%). W grudniu 2012 roku
najlepiej byli wynagradzani zatrudnieni w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie
(3‐krotnie więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw)
oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
(2,4‐krotnie więcej od średniej), a także w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (gdzie
przeciętne wynagrodzenie było o 67,6% wyższe od średniej), informacja i komunikacja
(o 38,4% wyższe od średniej), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 34,6%
wyższe od średniej) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 24,8% wyższe od średniej).
Najniższe wynagrodzenie utrzymało się w przedsiębiorstwach z sekcji: zakwaterowanie
i gastronomia (o 29,7% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw),
administrowanie i działalność wspierająca (o 26,7% niższe od średniej) oraz pozostała
działalność usługowa (o 23,2% niższe od średniej).
Na poziomie działów PKD stosunkowo wysokie przeciętne wynagrodzenie zanotowano
między innymi w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 39,1% wyższe
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od średniej w sektorze przedsiębiorstw), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej
(o 19,7% wyższe od średniej) oraz magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej
transport (o 11,7% wyższe od średniej).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w całym roku 2012
roku ukształtowało się na poziomie 3412,35 zł, tj. o 3,7% wyższym od notowanego przed
rokiem (w 2011 roku roczny wzrost wynagrodzeń wyniósł 4,8%). Największy wzrost
odnotowano w sekcjach administrowanie i działalność wspierająca (o 16,4%) oraz transport
i gospodarka magazynowa (o 8,7%). Spadek przeciętnych wynagrodzeń wystąpił między
innymi w sekcji informacja i komunikacja (o 6,7%).

Bezrobocie rejestrowane
W grudniu 2012 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
wyniosła 147 902. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,9%. W ciągu dwunastu
miesięcy liczba bezrobotnych wzrosła w województwie o 12 948 osób tj. 9,6%. Wzrosty
zanotowano w 29 powiatach Wielkopolski, z czego najwyższe w międzychodzkim 29,1%,
poznańskim i śremskim po 22,7%, grodziskim 19,7% oraz obornickim 17,8%. Spadek liczby
bezrobotnych odnotowany w grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku wystąpił
w powiatach kępińskim 8,4% i krotoszyńskim 1,8%.
W grudniu 2012 roku 3 przedsiębiorców z terenu Wielkopolski zgłosiło do powiatowych
urzędów pracy zamiar grupowego zwolnienia pracowników. Zwolnieniem zaplanowano objąć
252 osoby, w powiatach ostrzeszowskim 206 osób, poznańskim 45 osób oraz śremskim
1 osoba. W tym samym czasie 21 firm rozwiązało stosunek pracy ze 195 pracownikami
w ramach zaplanowanych zwolnień grupowych.
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Z ogółu zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 33 641 osób nie przekroczyło 25
lat, natomiast 30 195 bezrobotnych przekroczyło 50 lat. Mieszkańcy wsi stanowili grupę
69 996 osób. Prawem do zasiłku objętych było 26 496 osób.

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO
WEDŁUG POWIATÓW I PODREGIONÓW
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Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2012 roku
styczeń

9,7%

lipiec

9,0%

luty

10,0%

sierpień

9,0%

marzec

9,9%

wrzesień

9,1%

kwiecień

9,5%

październik

9,2%

maj

9,3%

listopad

9,5%

czerwiec

9,0%

grudzień

9,9%

Inicjatywy klastrowe w województwie wielkopolskim
Przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego doceniają korzyści wynikające ze
współpracy w ramach klastrów – współdziałania opartego na geograficznej koncentracji.
Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe wraz z otoczeniem biznesowym oraz samorządy
lokalne powiązane zostają siecią pionowych i poziomych zależności zapewniając możliwość
synergicznej współpracy gospodarczej przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji
pomiędzy poszczególnymi firmami klastra. Powiązania gospodarcze i naukowe pozwalają na
poprawę pozycji gospodarczej i kreują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu
wyspecjalizowanej infrastruktury, wykwalifikowanych pracowników i specjalistycznej wiedzy.
W 2012 roku 17 aktywnych inicjatyw klastrowych z terenu Wielkopolski wraz ze
współdziałającym z nimi jednostkami otoczenia biznesowego oraz jednostkami naukowymi
utworzyły Wielkopolskie Centrum Klasteringu.
Sytuacja w Wielkopolsce jest bardzo dynamiczna i nie można dokładnie określić liczby
działających w danej chwili inicjatyw klastrowych. Związane jest to w głównej mierze
z uzależnienia aktywności poszczególnych inicjatyw od pozyskania źródła finansowania.
Najbardziej stabilnymi inicjatywami są te, które znalazły model utrzymania bieżącej
działalności ze składek członkowskich lub też z wydzielonej części czasu i zasobów
poszczególnych członków. W 2012 roku działało aktywnie lub też zaczynało działanie 20
inicjatyw klastrowych.
Cele klastrów (m.in.)
- stymulowanie współpracy o charakterze partnerskim pomiędzy członkami klastra,
- korzystanie ze wspólnej unikatowej aparatury dla realizacji prac rozwojowych,
- wspólna promocja produktów i świadczonych usług,
- wymiana informacji handlowych i technicznych pomiędzy członkami klastra,
- wspólne podejmowanie realizacji większych projektów biznesowych,
- intensyfikacja procesów innowacyjnych i poprawa konkurencyjności firm.
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branża

adres

Klaster Poligraficzno-Reklamowy

poligraficzno-reklamowa

ul. B. Chrobrego 35A
64-100 Leszno

Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski – Stowarzyszenie
w Kaliszu
Leszczyński Klaster Budowlany

spożywcza

ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

budowlana

Al. Jana Pawła II 21a
64-100 Leszno

Organizacja Turystyczna Północnej
Wielkopolski „Dolina Noteci"

turystyczna

ul. Sikorskiego 9 pok. 62
64-920 Piła

mechatronika
i odnawialne źródła energii

ul. Jawornicka 1
60-161 Poznań

Sieć „Leszczyńskie Smaki"

spożywcza

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

Stowarzyszenie Bioregion
Wielkopolska

biotechnologia

ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las

kotlarska

ul. Kaliska 65
63-300 Pleszew

lotnicza

ul. Elektryczna 4A
62-800 Kalisz

budowlana

ul. Kamienna 6
62-082 Wysogotowo

teleinformatyczna

ul. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań

gospodarka odpadami

ul. Rubież 46B
61-612 Poznań
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

nazwa

Poznański Klaster Edukacyjny

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski
Klaster Lotniczy”
Stowarzyszenie Przetwórców Szkła
Budowlanego
Stowarzyszenie Wielkopolski
Klaster Teleinformatyczny
Waste-Klaster
Wielkopolski Klaster Energii
Odnawialnej

energia odnawialna

Wielkopolski Klaster Firm
Projektowo-Wykonawczych
ARCHI-PROJEKT
Wielkopolski Klaster – Innowacyjny
Dom
Wielkopolski Klaster „MEBEL
DESIGN”

budowlana i usługi
projektowe

ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

budowlana i wzornictwo

ul. Śpiewaków 14
60-638 Poznań
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

meblarska i wzornicza

Wielkopolski Klaster Medyczny

medyczna

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

Wielkopolski Klaster Spożywczy

spożywcza

ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

SynergIT Klaster Informatyczny

informatyczna

ul. Wyspiańskiego 26b/38
60-750 Poznań

tworzywa sztuczne

ul. Innowatorów 8,
Dąbrowa k/Poznania,
62-070 Dopiewo

Zachodni Klaster Tworzyw
Sztucznych Plastopolis
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Czynnikami wspierającymi rozwój klastrów pozostawały w 2012 roku zróżnicowany przemysł,
wysokotowarowe rolnictwo, dobrze rozwinięte usługi oraz systematycznie rozbudowywana
infrastruktura wraz z rynkiem instytucji otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi i instytucjami
naukowymi.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w województwie wielkopolskim

W Wielkopolsce działały w 2012 roku podstrefy pięciu Specjalnych Stref Ekonomicznych:
Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości,
Kostrzyńsko-Słubickiej SSE,
Łódzkiej SSE,
Pomorskiej SSE,
Wałbrzyskiej SSE.
Podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych w Wielkopolsce zajmowały łącznie powierzchnię
561,48 ha, z czego zagospodarowanych było 331,12 ha.
Pod względem powierzchni, największą pozostawała podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej SSE
(247,91 ha), najmniejsza natomiast podstrefa Kamiennogórskiej SSE (11,38 ha).
Pod względem zagospodarowania, największą była również podstrefa KostrzyńskoSłubickiej SSE (137,74ha), natomiast podstrefa Pomorskiej SSE nie dysponowała
powierzchnią zagospodarowaną.
Pod względem liczby utworzonych miejsc pracy, największą była podstrefa Wałbrzyskiej
SSE – 3731 miejsc (kolejne: Kostrzyńsko-Słubicka SSE – 3040, Łódzka SSE – 1474 oraz
Kamiennogórska SSE – 87).
Pod względem liczby wydanych zezwoleń dla przedsiębiorców, największą pozostawała
podstrefa Wałbrzyskiej SSE – 17 pozwoleń.
Wiodącymi branżami są: metalowa, motoryzacyjna, budowlana, wyrobów z tworzyw
sztucznych, urządzeń elektrycznych i optycznych, meblarska, chemiczna, wyrobów
sanitarnych, konstrukcji stalowych i aluminiowych, opakowań, produkcji gazów technicznych.
Pierwotne przywileje dla inwestorów działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
miały być zlikwidowane już w 2014 roku, ale w 2008 roku Sejm zdecydował o przedłużeniu
tego okresu do końca 2020 roku. Od 2012 roku inwestorzy zabiegają o kolejne wydłużenie
okresu działalności stref do 2026 roku.
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Zasięg geograficzny podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych na terenie
województwa wielkopolskiego
Kamiennogórska

Kostrzyńsko-

Łódzka SSE

Pomorska

Wałbrzyska

SSE

Słubicka SSE

SSE

SSE

Ostrów Wlkp.

Buk

Kalisz

Piła

Jarocin

Chodzież

Koło

Kalisz

Krobia

Nowe

Kościan

Nowy Tomyśl

Skalmierzyce

Krotoszyn

Poznań

Opatówek

Leszno

Przemęt

Ostrzeszów

Rawicz

Stęszew

Turek

Śrem

Swarzędz

Września

Wronki
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