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WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA
- PODSTAWOWE INFORMACJE
BAZA WIEDZY WROT:
- 15 opracowań własnych
- 14 ekspertyz zleconych
- Biuletyny WROT

www.wrot.umww.pl

WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA
- PODSTAWOWE INFORMACJE (PKB)

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

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

MIERNIKI SYNTETYCZNE - DEMOGRAFIA
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
•
Gęstość zaludnienia na 1 km2
•
Przyrost naturalny na 1 000 ludności
•
Urodzenia żywe na 1 000 ludności
•
Zgony na 1 000 ludności
•
Saldo migracji na pobyt stały
na 1 000 ludności
•
Ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym

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

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

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

MIERNIKI SYNTETYCZNE - JAKOŚĆ PRZESTRZENI
ANALIZOWANE WSKAŹNIKI:
•
Drogi powiatowe i gminne
o twardej nawierzchni na 100 km2
•
Mieszkania nowe oddane
do użytkowania na 1 000
mieszkańców
•
Lesistość w %
•
Udział obszarów prawnie chronionych
w powierzchni ogółem
•
Odsetek ludność korzystającej
z oczyszczalni ścieków

GLOBALNY MIERNIK POZIOMU ROZWOJU

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
- Dostępność infrastruktury szerokopasmowej w 2015 roku
Rodzaj wskaźnika

Powiaty o najsłabszej dostępności

Powiaty o najlepszej dostępności

Wskaźnik Dostępności Infrastruktury Szerokopasmowej
WDIS 2 Mbps

kolski, leszczyński, międzychodzki, słupecki, szamotulski, turecki

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

WDIS 30 Mbps

kaliski, kolski, międzychodzki, obornicki, słupecki, turecki

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

WDIS 100 Mbps

grodziski, kaliski, kolski, krotoszyński, międzychodzki, słupecki

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

Wskaźnik Penetracji Usługami Szerokopasmowymi

WPUS 2 Mbps

gostyński, kolski, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, szamotulski

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

WPUS 30 Mbps

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

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

WPUS 100 Mbps

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

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

Wskaźnik Konkurencji Infrastruktury Szerokopasmowej
WKIS 2 Mbps

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

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

WKIS 30 Mbps

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

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

WKIS 100 Mbps

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

m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno

Wskaźnik Zrównoważonej Dostępności Infrastruktury
WZDI 2 Mbps

kolski, leszczyński, międzychodzki, słupecki, szamotulski, turecki

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

WZDI 30 Mbps

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

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

WZDI 100 Mbps

kaliski, kolski, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, turecki

m. Kalisz, m. Leszno, m. Poznań

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
- Dostępność hotspotów w 2017 roku

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

DZIAŁALNOŚĆ ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGICZNIE

Źródło: Raport: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2016). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Tereny inwestycyjne

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Dofinansowanie z WRPO 2007-2013
na 1 mieszkańca oraz struktura
dofinansowania według obszarów
interwencji (stan na 30 czerwca 2017)
Źródło: Wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy
województwa wielkopolskiego 2017

PODSUMOWANIE
- Wielkopolska Południowa na tle województwa
MOCNE STRONY/POTENCJAŁY
• dostępność terenów inwestycyjnych (wyjątek: pow. kaliski)
• wysokie nakłady inwestycyjne i produkcja sprzedana przemysłu
(kępiński, krotoszyński, ostrowski)
• rozwój przemysłu opartego na nowoczesnych technologiach
(technologicznie zaawansowany, innowacyjny przemysł lotniczy)
• powstające podmioty gospodarcze (KALISZ, ostrzeszowski,
kępiński), dużo os. prowadzących działalność
• ponadprzeciiętna aktywność społeczna (fundacje,
stowarzyszenia), większa niż w pozostałych częściach regionu
• funkcje rolnicze (duża powierzchnia UR, szczególnie w części
północnej), średnie pogłowie zwierząt, zwiększenie produkcji i
wyposażenia w maszyny i urządzenia),
• rozwój turystyki i produktów turystycznych, duża powierzchnia
obszarów chronionych w centrum obszaru
• dobre warunki mieszkaniowe (powierzchnia)
• dużo gmin o relatywnie niskim poziomie ubóstwa
• niski poziom obciążenia demograficznego (wyjątek – KALISZ –
najwyższy w woj.)
• przeciętna liczba osób korzystających z opieki społecznej
(wyjątek: pleszewski – ponadto najwyższe wydatki), dużo miejsc
• dostępność opieki żłobkowej (najlepsza: KALISZ, ostrzeszowski,
kępiński)
• wysoka i średnia zdawalność matur
• duża liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych

SŁABE STRONY/PROBLEMY
• brak perspektywy realizacji drogi S11 w całym przebiegu
• brak rozwiniętej sieci kolejowej w części wschodniej
• średnia i niska dostępność infrastruktury szerokopasmowej
• mała absorpcja środków UE (wyjątek: ostrzeszowski, kępiński)
• słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna
• brak imprez promujących obszar np. turystycznych, targowych,
w tym związanych z dominującymi branżami np. meblarską
• przeciętna liczba podmiotów gospodarczych
• brak wykwalifikowanych pracowników, rosnące
zapotrzebowanie na pracowników (zaspokajane przez obywateli
Ukrainy), brak realnej współpracy na linii nauka-biznes
• mała liczba pracujących na 1 000 os. (wyjątki: kępiński i
ostrowski)
• średnia skala problemu bezrobocia (największe saldo – jarociński
i ostrzeszowski; grupy: absolwenci, kobiety, długotrwale b., pow.
55 lat – KALISZ, kępiński); w powiatach kaliskim, pleszewskim,
ostrowskim, duże bezrobocie na obszarach wiejskich
• niskie przeciętne wynagrodzenie (najniższe: kępiński;
średnie: ostrowski, ostrzeszowski)
• mała liczba uczniów szkół podstawowych
• niezmienne ujemne saldo migracji
(największy odpływ – krotoszyński,
pleszewski)

Dziękuję za uwagę
Agata Jakubowicz

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

wrot.umww.pl
wrot@umww.pl
tel. 61 626 63 00

