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I. Wprowadzenie 
 

Gospodarka Wielkopolski odznacza się dużą równowagą strukturalną na tle 
innych regionów Polski. Podział administracyjny dzieli Wielkopolskę na 226 gmin 
i 36 powiatów. Region ten zamieszkuje 3,5 miliona osób, co stanowi prawie 9 
procent ludności kraju. Produkcja sprzedana przemysłu tego obszaru wynosi 
prawie 10% całej produkcji przemysłowej kraju. Dominuje tu przemysł miasta 
Poznania. Znaczącymi ośrodkami przemysłu regionu są też Kalisz, Koniński 
Okręg Przemysłowy oraz Leszno i Piła. W przemyśle Wielkopolski pracuje 9% 
kadry przemysłowej całego kraju. Dominują przedsiębiorstwa małe i średnie 
umiejące  łatwiej dostosować się do wymogów rynku. Z wydajnym i w ostatnich 
latach dynamicznie rozwijającym się przemysłem harmonizuje w regionie 
rolnictwo, osiągające przodujące w kraju rezultaty gospodarowania.    

 
Mieszkańcy Wielkopolski odznaczają się wysokim stopniem 

przedsiębiorczości oraz wyższą niż w wielu innych regionach skłonnością do 
oszczędzania. Te cechy w powiązaniu z opisaną powyżej strukturą gospodarki 
przemysłowej regionu  i jego korzystnym położeniem w strukturze przestrzennej 
gospodarki całego kraju spowodowały, że Wielkopolska szybko zdołała 
przekształcić się i rozwijać w rynkowym systemie gospodarczym. Dowody na to 
są szczególnie widoczne w procesach prywatyzacyjnych, przyciąganiu kapitału 
zagranicznego i rozwoju przedsiębiorstw z jego udziałem oraz w dynamicznym 
rozwoju tego co składa się na otoczenie biznesu. 

 
II. Charakterystyka gospodarcza regionu 
 

Podstawowym elementem gospodarki województwa jest silnie rozwinięty 
i zróżnicowany gałęziowo przemysł, efektywne i wysokotowarowe rolnictwo oraz 
dynamicznie rozwijający się sektor usług bankowych i finansowych. Ponadto 
występuje tu znaczący potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych, 
zdolnych do konkurowania z firmami zagranicznymi. Gospodarka regionalna 
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charakteryzuje się wysokim stopniem uprzemysłowienia oraz otwartością na rynki 
zewnętrzne. Wielkopolska, osiągając wskaźniki ekonomiczne wyższe niż średnie 
krajowe, zaliczana jest do najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce. 
Wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyniósł tutaj w ciągu roku 13%, 
podczas gdy średni wzrost dla Polski to 11,4%. 

 
 W Wielkopolsce wytwarzane jest ponad 9% Produktu Krajowego Brutto, co 
daje trzecią pozycję w kraju. W tworzeniu wartości dodanej brutto najwyższy 
udział mają usługi rynkowe - 47%, a następnie przemysł i budownictwo – 35,5%, 
usługi nierynkowe – 11,7%. Coraz mniejszy udział w tworzeniu wartości dodanej 
brutto ma sektor rolniczy, którego jednostki wytworzyły 5,7% wartości dodanej 
brutto w województwie. Przeciętnie jeden mieszkaniec województwa wytwarza 
wartość PKB wyższą o 6,6% od wskaźnika uzyskanego w kraju. 
 
 Rozwój gospodarczy Wielkopolski jest zróżnicowany w ujęciu terytorialnym. 
Największy udział w tworzeniu PKB (34,1%) ma Poznań (3,2%) krajowej wielkości 
PKB). Aglomeracja poznańska dominująca w sferze produkcyjnej, usługowej, 
instytucji otoczenia biznesu oraz nauki i kultury, stanowi wyraźny biegun wzrostu 
gospodarczego. Na obszarze południowej i południowo-wschodniej części 
regionu rozwinięty jest przemysł spożywczy, włókienniczy i odzieżowy, jak 
również elektromaszynowy. Najwyższa jest także produkcja i wydajność 
w rolnictwie. Ważne funkcje gospodarcze i społeczne pełnią tu Kalisz, Ostrów 
Wielkopolski i Leszno. Wschodnia część województwa, z głównym ośrodkiem 
w Koninie, to prężny kompleks paliwowo-energetyczny z wydobyciem węgla 
brunatnego i produkcją energii elektrycznej i hutnictwa aluminium. 
 
 W północnej części Wielkopolski, jakkolwiek wyróżniającej się walorami 
krajobrazowymi i przyrodniczymi, w największym ośrodku gospodarczym w Pile 
zlokalizowane są zakłady wytwarzające szereg wyrobów znanych w Europie 
i kraju (Philips Lighting Poland). 
 
 Istotnym elementem świadczącym o potencjale ekonomicznym regionu są 
zlokalizowane na tym obszarze podmioty gospodarcze. W końcu 2003 roku 
zarejestrowanych było 335,6 tyś. podmiotów gospodarki narodowej, tj. niespełna 
10% wszystkich podmiotów w kraju (3 miejsce). W Wielkopolsce 
zarejestrowanych jest 4409 firm z kapitałem zagranicznym. Najwięcej jednostek 
koncentruje się wokół Poznania oraz większych miastach województwa. Sektor 
prywatny skupiał około 97% ogółu jednostek. Wśród zarejestrowanych podmiotów 
dominują jednostki handlowe, znaczny udział mają podmioty związane z obsługą 
nieruchomości i firm, a także zakłady przemysłowe. 
 

Ponad 30 firm wielkopolskich trafiło na listę 500 największych przedsiębiorstw 
w Polsce. Biorąc pod uwagę kryterium zatrudnienia, największe firmy z tej grupy 
zatrudniały miedzy 0,1 tys., a ponad 8 tys. osób.  
              

Województwo wielkopolskie zaliczane jest przez ekspertów do grupy 
regionów w Polsce o najwyższej atrakcyjności inwestowania. Potwierdzają to 
przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Centrum 
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
systematyczne rankingi w grupach miast (stolice regionów, powiatów 
i mniejszych miast). 
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Czynniki stanowiące o atrakcyjności wpływają na decyzję inwestorów przy 
wyborze lokalizacji na działalność gospodarczą, i w zakresie stopnia 
inwestowania. 

Wśród plasujących się na najwyższych pozycjach (klasa A i B) 
w województwie występują: Poznań, Leszno, Piła, Gniezno, Koło, Ostrów 
Wielkopolski, Kalisz, Szamotuły, Września, Kościan, Chodzież, Słupca, Turek, 
Gostyń, Krotoszyn, Ostrzeszów, 

Charakterystyka inwestowania w Wielkopolsce według wybranych 
wskaźników: 

- udział w wartości inwestycji krajowych - 9,5 %, 
- wartość inwestycji na 1 mieszkańca wyższa niż w kraju - o 9,1 %, 
- udział inwestycji dużych przedsiębiorstw - prawie 50 %, 
- udział inwestycji przemysłowych - 35 %, 
- udział inwestorów zagranicznych - około 20 %. 

W okresie transformacji gospodarczej kraju, w Wielkopolsce zrealizowano wiele 
dużych inwestycji, które umocniły i zwiększyły pozycję gospodarczą regionu. 
W strukturze wartości inwestycji największy udział miały inwestycje przemysłowe 
(przeciętnie w 35% w skali rocznej), w realizacji których uczestniczyły również 
renomowane, światowe koncerny. 

Przykładem największych inwestycji są: fabryka w Pile - największe na świecie 
centrum produkcyjno-logistyczne koncernu Philips Lighting, fabryka baterii 
w Gnieźnie międzynarodowej grupy Philips-Matsushita, wytwórnia opon koło 
Poznania grupy Bridgestone/Friestone, najnowocześniejsze i jedne z największych 
w Europie browary Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu i Tychach, aktualnie 
będące częścią międzynarodowego koncernu SABMiller, Zakłady Mięsne 
w Gądkach koło Poznania, fabryka papierosów w Jankowicach koło Poznania, 
której inwestorem jest Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Zakłady 
Samochodów Volkswagen i Skoda w Poznaniu, dwie fabryki autobusów firmy MAN 
i SOLARIS w Tarnowie Podgórnym i Bolechowie koło Poznania oraz wiele innych. 

Dla rozwoju regionu istotne znaczenie odgrywają inwestycje w zakresie 
infrastruktury komunikacyjnej. Strategiczne znaczenie ma budowa autostrady A-2, 
której pierwsze odcinki zostały już zrealizowane. Trasa między Poznaniem 
a przejściem granicznym z Niemcami w Świecku przewidziana jest do zakończenia 
w 2006 roku. Na trasie autostrady zlokalizowane zostaną centra przeładunku 
i magazynowania towarów. 

W 2003 roku rozpoczęła się budowa Wielkopolskiego Centrum Logistycznego 
pod Koninem. W Poznaniu prowadzone są końcowe działania do przygotowania 
lokalizacji pod budowę kombiterminalu. 

Należy podkreślić, że w strefach 14 węzłów przyautostradowych na terenie 14 
gmin województwa wielkopolskiego istnieją potencjalne możliwości 
zagospodarowania 5000 ha terenów pod atrakcyjne inwestycje. 

Znaczenie Poznania i Wielkopolski w kontaktach ze światem podkreśla 
obecność lotniska, na którym wybudowany został terminal pasażerski. Rozwój 
komunikacji lotniczej jest jednym z ważniejszych priorytetów strategii rozwoju 
województwa, dlatego dla zwiększenia możliwości międzynarodowych przewozów 
pasażerskich i towarowych przewidywana jest dalsza rozbudowa infrastruktury 
z tym związanej.      

 
Kluczowi inwestorzy zagraniczni w Poznaniu i Wielkopolsce (alfabetycznie): 

 ALCATEL (F) 

 ALLIED IRISH BANK (IRL) 
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 BEIERSDORF (D) 

 BERTELSMANN (D) 

 BRIDGESTONE (JAP) 

 EXXON (USA) 

 EXIDE (USA) 

 GLAXOSmithKline (GB) 

 INTERMARSCH (F) 

 MAN (D) 

 MATSUSHITO (JAP) 

 PRATT & WHITNEY (C) 

 PHILIPS (NL) 

 PERNOD RICARD (F) 

 REEMTSMA (D) 

 SAB (RPA) 

 SKF (S) 

 STOLLWERCK (D) 

 UNILEVER (Int.) 

 VOLKSWAGEN (D) 

 VON DEN HEYDEN GROUP (Int.) 

 WRIGLEY (USA) 
      

III. Bieżąca strategia rozwoju województwa wielkopolskiego oraz 
założenia nowej  

 
A. Obraz wielkopolskiej gospodarki w bieżącej strategii województwa 

W opracowanej w 2000 roku strategii rozwoju województwa nakreślono zbiór 
stron silnych i słabych stron gospodarki lokalnej. Między innymi na tej podstawie 
określa się przyszły profil gospodarki województwa. 

 
Do silnych stron gospodarki zaliczono m.in.: 

- względnie wysoka aktywność gospodarcza, 
- dobra opinia o gospodarności wielkopolskiej, 
- potencjał intelektualny atrakcyjny na tle kraju 
- stosunkowo duży udział nakładów na innowacje, 
- występowanie obszarów względnie równoważnego rynku pracy,  
- duży potencjał produkcyjny, 
- stosunkowo wysoki poziom i dynamika PKB, 
- stosunkowo wysoka wydajność produkcji, 
- wysoka atrakcyjność inwestycyjna wielu obszarów, 
- wysoki udział kapitału zagranicznego, 
- zróżnicowana struktura gałęziowa i wielkościowa, 
- duży udział sektora prywatnego, 
- dobry rozwój instytucji otoczenia biznesu, 
- największy w kraju areał terenów rolniczych, 
- ponadprzeciętna intensywność i efektywność produkcji rolnej, 

 
Negatywnie scharakteryzowano: 

- niski przyrost naturalny, 
- stosunkowo niski poziom płac, 



 5 

- słaba międzynarodowa konkurencyjność potencjału intelektualnego, 
- słabe wykorzystanie nauki w gospodarce, 
- niekorzystna pozycja ”przetargowa” regionu w ubieganiu się o środki z UE, 
- niska mobilność zawodowa i przestrzenna,    
- niski udział sektorów „wysokiej szansy” (innowacyjnych), 
- liczne obszary o niskim potencjale gospodarczym, 
- duży deficyt handlu zagranicznego, 
- marginalizacja  gospodarcza znacznej części obszaru, 
- duży udział obszarów o niskim poziomie rolnictwa, 
- duże rozdrobnienie gospodarstw, 
- duży odsetek gospodarstw słabo wyposażonych, 
- trudna sytuacja przemysłu przetwórczego, 
 

Przestrzeń województwa charakteryzuje się tym, że działalność gospodarcza 
jest skupiona w Poznaniu na terenach otaczających, zaś relatywnie najsłabiej pod 
tym względem rozwinięte są tereny północne i południowe. Korzystniejszym 
wielofunkcyjnym charakterem wyróżnia się centralna i południowo – zachodnia 
część województwa. 

Istniejąca infrastruktura transportowa nie pozwala na pełne wykorzystanie 
szansy, jaką jest dogodne położenie wielkopolski na obszarze  Polski i Europy. 
Skuteczne działanie tego czynnika jest uwarunkowane rozbudową i modernizacją 
sieci komunikacyjnej i to nie tylko w centralnej części województwa.  
  Z obrazu potrzeb jakie zgłaszają podmioty gospodarcze wyłaniają się takie 
problemy jak: 
- system ułatwień i zachęt, 
- pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstw do norm i standardów Unii Europejskiej, 
- respektowanie zasad wzajemności i równych szans dla polskich firm i ochronę 
celną krajowych produktów, 
- podjęcie działań ułatwiających pozyskanie gruntów pod inwestycje oraz 
wspieranie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
W ramach strategii rozwoju województwa przyjęto, że przyszły profil gospodarki 
regionu będzie rozwijał się dwutorowo i dotyczył dwóch profili działalności: 

1. Zachowanie dotychczasowych funkcji przewodnich, 
charakterystycznych dla Wielkopolski i nadających jej znaczną role 
w gospodarce kraju i kontaktach międzynarodowych; 

2. Tworzenie nowych ogniw rozwoju w formie przedsięwzięć 
innowacyjnych (stanowiących wyznacznik gospodarki) 
i unowocześnienie jej struktury 

Według strategii rozwoju województwa na uwagę zasługują w Wielkopolsce takie 
gałęzie przemysłu jak: 
- rolno – spożywczy 
- elektromaszynowy, 
- metalowy, 
- odzieżowy, 
- tekstylny, 
- drzewny, 
- chemiczny, 
- paliwowo – energetyczny. 
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Ramowe zasady rozwoju przemysłu w Wielkopolsce. Zasady te formułują się 
następująco: 

 Pożądany jest rozwój przemysłu, który pozwoli wykorzystywać (racjonalnie, 
efektywnie i zgodnie z zasadami ochrony środowiska) istniejące 
w województwie zasoby, takie jak gaz ziemny, sól kamienna, kreda jeziorna, 
kruszywa i surowce ceramiczne, złoża geotermalne, węgiel brunatny. 

 Niedopuszczalny jest rozwój przemysłu zagrażający środowisku 
przyrodniczemu i rozwojowi innych dziedzin gospodarki; chodzi tu na przykład 
o byłą koncepcję Rowu Poznańskiego - powrót. do tej koncepcji i jej realizacja 
byłaby dla naszego województwa katastrofą. 

 Istotny jest rozwój tych dziedzin przemysłu, które są zintegrowane 
z rolnictwem (chodzi o tzw. integrację pionową, tzn. wiążącą działalność – od 
surowca do produktu gotowego). W Wielkopolsce ten przemysł rozwinięty jest 
relatywnie dobrze (przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż, wytwarzanie pasz, 
przetwórstwo owoców i warzyw) i należałoby nadal poświęcać mu uwagę, 
modernizując istniejące przedsiębiorstwa i tworząc nowe, zwłaszcza w małych 
miastach otoczonych obszarami wiejskimi, wymagającymi aktywizacji 
gospodarczej. 

 Większą uwagę należy poświęcić przemysłom innowacyjnym, generalnie 
uważanym za nośniki postępu, do których zalicza się przemysły: 
elektroniczny, telekomunikacyjny, farmaceutyczny oparty na biotechnologii, 
produkcję aparatury naukowo-badawczej, obrabiarek automatycznych, 
chemikaliów opartych na zaawansowanych technologiach. Warunkiem 
rozwoju tych przemysłów jest ścisła współpraca ze sferą naukowo-badawczą. 
Przemysły te nie rozwiązują w istotnym stopniu problemów bezrobocia. Są 
jednak bardzo ważne dla gospodarczej rangi ośrodków miejskich, dają 
asumpt. do rozwoju nauki, edukacji i kontaktów międzynarodowych. 

 Trzeba liczyć się z tym, iż w rozwoju przemysłu będziemy podlegać 
w dalszym ciągu i chyba w coraz większym stopniu procesowi globalizacji 
gospodarki. Proces ten (umiędzynarodowienie przemysłu) daje szanse 
wybranym częściom regionu, ale równocześnie rodzi niebezpieczeństwo 
marginalizacji dużych obszarów słabiej rozwiniętych (kapitał zewnętrzny 
z reguły omija tereny słabo rozwinięte, a kapitału własnego tam brak). Trzeba 
przeciwdziałać niebezpieczeństwu marginalizacji, przede wszystkim przez 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jednak wymaga to nakładów 
(zwłaszcza na infrastrukturę) dla wzrostu konkurencyjności obszarów 
biedniejszych. Dla tych obszarów przede wszystkim potrzebne są zewnętrzne 
środki pomocowe. Przede wszystkim obszary wschodniej i północno-
wschodniej Wielkopolski wymagają szczególnej troski w tworzeniu tzw. 
korzyści zewnętrznych, które mogą sprzyjać napływowi kapitału 
(zainteresowanie infrastrukturalne, przygotowana kadra, sprawny system 
obsługi biznesu). Niestety, wszystko to z reguły trafia na bariery finansowe, 
a także organizacyjne, więc efekty są oddalone w czasie. Propozycje 
rozwiązań wymagają działań na wielu odcinkach. 

 Nie ma podstaw do wskazywania w strategii wojewódzkiej rozwiązań systemu 
własności, form organizacyjnych czy skali przemysłu, a tym bardziej nie ma 
podstaw do przyjmowania jednego modelu tych rozwiązań. Liczą się jednak 
cele rozwoju województwa, którym pośrednio służą wszystkie podmioty 
gospodarcze. I dlatego - jak dowodzi praktyka - bardziej pożądana jest 
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większa liczebność mniejszych firm niż jeden potentat na lokalnym rynku 
pracy. 

 Dla rozwoju województwa istotne znaczenie mają procesy restrukturyzacji 
przemysłu. W największej skali będzie to dotyczyć konińskiego okręgu 
przemysłowego, który zostanie poddany rosnącej presji rynku energii 
elektrycznej. Niezbędne na tym terenie nowe miejsca pracy powstać 
w wyniku stworzenia korzystnych warunków do lokalizowania inwestycji 
o dużym zapotrzebowaniu na energie, które jednocześnie nie wpływają 
w sposób szkodliwy na zdrowie ludzi. Inny problem to niebezpieczeństwo 
upadłości przedsiębiorstw na obszarach gospodarczo słabszych, gdzie 
zagrożone przedsiębiorstwa pełnią ważne zadanie na lokalnym rynku pracy. 
Dlatego postulujemy stworzenie powiatowych programów uzdrawiania rynku 
pracy na terenach największego bezrobocia i zagrożeń jego wzrostu. 
Z programów tych powinny wynikać informacje o nadwyżkach zasobów 
pracy, dla których nie ma szans zatrudnienia na miejscu; informacje te mogą 
być podstawą do programowania wewnątrzwojewódzkich migracji ludności. 

B. Założenia strategii „2007 - 2020” 
Władze województwa wielkopolskie zwróciły uwagę na specyficzne warunki, 

w jakich tworzono i realizowano obowiązującą strategię. Były to: brak 
wystarczającej wiedzy o nowym   obszarze wyznaczonym reformą 
administracyjną, brak wzorów, jednolitej metodyki opracowania strategii rozwoju 
regionu i brak instrumentów realizacji strategii. 

Na potrzeby nowego dokumentu przygotowano analizę SWOT potencjału 
wewnętrznego i otoczenia województwa. Zawarto w niej opis silnych i słabych 
stron przestrzeni, środowiska przyrodniczego, zasobów ludzkich, gospodarki oraz  
infrastruktury. Dodatkowymi opracowaniami tworzącymi bazę do prac nad nową 
strategią są: diagnoza społeczno – gospodarcza województwa oraz wstępny 
projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013. 

Z analizy dostępnych materiałów wynika, że przyszła strategia rozwoju 
województwa bazować będzie na możliwościach pozyskiwania środków 
przeznaczonych z puli Funduszy Strukturalnych UE. Obecnie tworzy się zespół, 
którego zadaniem będzie przygotowanie projektu.       

 
IV. Poznań – centrum życia gospodarczego regionu 

 
1. GOSPODARKA 

Poznań wraz z sąsiadującymi gminami reprezentuje typ gospodarki 
zróżnicowanej strukturalnie, dobrze rozwiniętej gałęziowo. Zróżnicowany 
przemysł, dynamicznie rozwijający się sektor usług handlowych i finansowych, 
znaczny potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych, zdolnych do 
konkurowania z firmami zagranicznymi tej branży, powoduje iż Poznań zaliczany 
jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze  rozwiniętych gospodarczo. 

2. PRZEMYSŁ  

W gospodarce Poznania, ważną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło 
utrzymania dla 22,2% ogółu pracujących. Przychody ze sprzedaży wyrobów 
i usług uzyskane w 2002 roku przez przedsiębiorstwa przemysłowe Poznania, 
zamknęły się kwotą 14.177,1 mln zł (w bieżących cenach). 
W strukturze przemysłu Poznania dominowało 9 działów, z których sprzedaż 
w 2002 roku stanowiła 85,8% ogólnej wartości sprzedanej. Są to: 
  - produkcja artykułów spożywczych i napojów 
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  - produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep 
  - produkcja wyrobów chemicznych 
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
  - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 
  - produkcja celulozowo-papiernicza 
  - produkcja maszyn i urządzeń 
  - produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 
  - produkcja wydawnicza i poligraficzna. 

Produkcja artykułów spożywczych od lat stanowi największy udział 
produkcji przemysłowej, dzięki doskonałej bazie surowcowej wielkopolskiego 
rolnictwa, które dostarcza surowca m. in. dla przemysłu mleczarskiego, 
spirytusowego, koncentratów spożywczych. W ostatnich latach produkcja 
pojazdów mechanicznych zwiększała znacznie swój udział w strukturze produkcji 
sprzedanej. 

W 2003 roku sektor prywatny w Poznaniu wytworzył 86,5% produkcji 
przemysłowej i zatrudniał 83,6% ogółu pracujących w przemyśle. Wielkie zmiany 
w przemyśle poznańskim nastąpiły po 1990 roku. Przeważająca część fabryk 
została sprywatyzowana, stając się własnością spółek pracowniczych, spółek 
z udziałem firm zagranicznych lub spółkami Skarbu Państwa. Właścicielami lub 
udziałowcami poznańskich firm stały się wielkie koncerny światowe, m.in.: Alcatel,  
Exide, Volkswagen, GlaxoSmithKline, Beiersdorf, Wrigley, Pernod Ricard, Kimball 
Electronics. 

3. HANDEL 

Szacuje się, że całkowita powierzchnia sprzedaży w Poznaniu wynosi od 710 
do 740 tys. m2, czyli 1,24 do 1,29 m2 na mieszkańca. W wielkości tej udział 
małych obiektów handlowych (do 400 m2) wynosi od 25 do 30%. 
Handel jest tradycyjnie jednym z istotniejszych czynników rozwojowych centrum 
miasta. W marcu br. otwarte zostanie największe w Poznaniu centrum handlowe 
(Kingcross) o łącznej powierzchni 166 000 m2, a pod koniec roku – w innej części 
miasta działalność rozpocznie centrum handlowo – rozrywkowe.   

4. OTOCZENIE BIZNESU 

Gospodarka Poznania posiada rozbudowaną sieć instytucji stanowiących tzw. 
"otoczenie biznesu", które tworzą instytucje obrotu towarowego i kapitałowego, tj.: 
banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje leasingowe, giełdy oraz firmy 
konsultingowe, agencje, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, placówki 
projektowo - badawcze. Wykreowane zostały one przez przemiany ustrojowe 
i procesy gospodarcze zachodzące w latach 90. Głównym celem izb jest 
reprezentowanie i ochrona interesów jej członków, propagowanie i wspieranie 
przedsiębiorczości, współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, 
popieranie inicjatyw gospodarczych. Fundacje i stowarzyszenia inspirują, 
wspierają, organizują i finansują działania zmierzające do poprawy życia i pracy, 
oferują pomoc w unowocześnianiu i rozwoju małych i średnich firm, biorą udział 
w tworzeniu programów gospodarczych. Do wiodących organizacji działających 
w Poznaniu należą m.in.: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa, Izba 
Rzemieślnicza, Wielkopolska Izba Budowlana, Wielkopolska Izba Rolnicza, 
Wielkopolska Izba Turystyczna, Wielkopolski Klub Kapitału, Wielkopolska 
Fundacja Żywnościowa, Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

5. MIĘDZYNARODOWE TARGI  POZNAŃSKIE 

Wśród instytucji kreujących wizerunek Poznania szczególną pozycję zajmują 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, które stanowią istotny czynnik dla rozwoju 
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miasta i województwa. Dokonane przemiany gospodarcze w naszym kraju, 
spowodowały utratę przez MTP pozycji monopolisty i wymusiły zmiany 
organizacyjne, modernizację i rozbudowę bazy wystawienniczej oraz 
infrastruktury technicznej i organizacyjnej świadczonych usług. Efektem tych 
działań jest modernizacja istniejącej infrastruktury oraz inwestowanie w nowe 
przedsięwzięcia. W 2002 r. rozpoczęto prace nad budową reprezentacyjnego 
wejścia na tereny targowe od ul. Głogowskiej. 

W 2003 roku MTP zorganizowały 45 imprez o charakterze międzynarodowym. 
W rankingu polskich wystawców Międzynarodowe Targi Poznańskie są wciąż 
niekwestionowanym liderem. Biorąc pod uwagę powierzchnię targową należy do 
nich więcej niż połowa krajowego rynku (56,4%). Zajmują również pierwsze 
miejsce pod względem liczby wystawców (41,2% ogółu). W krajowym rankingu 
imprez wg sprzedanej powierzchni targowej netto, pierwsze osiem miejsc 
przypadło imprezom organizowanym przez MTP. Obok podstawowej imprezy 
czerwcowej, renomę zdobyły międzynarodowe targi, m.in.: Międzynarodowe Targi 
"Polagra Farm” i „Polagra Food", "Budma", "Poznań Motor Show", "Tour Salon", 
"Poleko", „Meble” i „Taropak”. W roku 2003 na MTP swe produkty i usługi 
prezentowało około 10.000 wystawców z kraju i zagranicy (z 63 krajów świata). 

6. INSTYTUCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE 

Najważniejszym elementem sfery instytucjonalnego wspierania działalności 
podmiotów gospodarczych oraz rozwoju gospodarki rynkowej jest system 
bankowy. Nowe prawo bankowe i rozwój gospodarczy regionu sprawiły, że 
Poznań jest ważnym ośrodkiem bankowości w Polsce. W końcu 2003 roku 
w Poznaniu działało 8 central bankowych i 80 oddziałów banków. Duża liczba 
placówek bankowych sprawia, że Poznań jest atrakcyjnym miastem w kraju pod 
względem dostępności usług bankowych. Zakres i jakość wykonywanych usług 
finansowych zbliżona jest do standardów obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej. Większość banków ma status banków dewizowych, uprawnionych 
do prowadzenia operacji zagranicznych i umożliwia swobodny dostęp do 
krajowych i zagranicznych sieci bankowych. Oferują też pełną obsługę transakcji 
w handlu krajowym i zagranicznym, rozliczenia płatności, kredyty i gwarancje 
zagraniczne. 

Największy udział w sieci placówek bankowych w mieście ma PKO Bank 
Polski S. A., obejmujący ponad 23% poznańskich placówek bankowych. Drugim 
potentatem pod względem rozwiniętej sieci placówek jest Bank Zachodni WBK 
S. A. W dalszej kolejności wymienić należy Pekao S A. 

W oparciu o banki działa na rynku finansowym szereg instytucji leasingowych. 
Bogata jest również oferta firm ubezpieczeniowych, co pozwala wybrać 
najbardziej korzystną formę ubezpieczenia. W ostatnich kilku latach liczba firm 
ubezpieczeniowych stale rośnie, a ostra konkurencja między nimi w ofercie usług 
stwarza możliwości ubezpieczenia od prawie każdego ryzyka. Na rynku działają 
sprawdzone firmy krajowe: m.in. PZU, Warta, Filar, TUK. Pojawiły się również 
w ostatnich latach firmy zagraniczne, zwłaszcza oferujące ubezpieczenia na życie 
i fundusze emerytalno – rentowe. 
Na rynku finansowym działają liczne firmy brokerskie, audytorskie i consultingowe 
(około 250 w roku 2003). 

7. RYNEK PRACY 
Według stanu na 31.12. 2003 roku w Poznaniu pracowało 213,7 tys. osób, 

z tego 61% w sektorze prywatnym, a 49% w sektorze publicznym. W ostatnich 
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latach, m.in. na skutek spowolnienia gospodarki, notuje się spadek liczby 
pracujących. 

Od 1994 roku w strukturze pracujących nastąpiły przesunięcia branżowe. 
Rozwinął się rynek usług, w tym: handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm, 
hotele i restauracje, zmniejszyła się natomiast liczba pracujących w przemyśle, 
ochronie zdrowia i opiece socjalnej. Najwięcej osób nadal pracuje w przemyśle, 
handlu i naprawach, edukacji, obsłudze nieruchomości i firm 
 Szczególnie wysoki jest udział pracujących w sekcjach: 
  - obsługa nieruchomości i firm (51,5%) 
  - hotele i restauracje (48,4%) 
  - pośrednictwo finansowe (46,4%) 
  - handel i naprawy (42,7%) 
  - ochrona zdrowia (32,4%) 
  - edukacja (33,0%) 
co potwierdza znaczącą rolę Poznania jako ważnego centrum instytucji finansowo 
– kredytowych, centrum zdrowia z klinikami Akademii Medycznej 
i specjalistycznymi oddziałami szpitalnymi oraz ośrodka nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

 8. OCENY ZEWNĘTRZNE POZNANIA - RATING POZNANIA 

Od maja 2001 r. Poznań posiada ocenę wiarygodności kredytowej (rating) 
nadany przez niezależnie działającą agencję ratingową Moody’s Investors 
Service. Ocena ratingowa10 Baa1 z prognozą stabilną jest najwyższą spośród 
dużych polskich miast, posiadających taką ocenę. Oznacza ona, że miasto 
posiada wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciąganych zobowiązań 
finansowych. 

Poznań jest jednym z ośmiu miast w Polsce, wraz z Bydgoszczą, Gdańskiem, 
Katowicami, Krakowem, Łodzią, Szczecinem i Wrocławiem, posiadającym rating 
nadany przez jedną z trzech (pozostałe to Standard & Poor’s oraz Fitch Ratings) 
najbardziej renomowanych agencji ratingowych na świecie oraz pierwszym 
miastem w Polsce ocenianym przez agencję Moody’s. Oprócz Poznania tak 
wysoką ocenę posiadają jedynie Katowice (BBB+ prognoza stabilna według 
agencji Fitch Ratings, co odpowiada ocenie Baa1 według agencji Moody’s). 
Niższą ocenę posiada Kraków (BBB+ prognoza negatywna według agencji 
Standard & Poor’s). Pozostałe wymienione miasta uzyskały oceny na jeszcze 
niższym poziomie. Od maja 2001 r. ocena ratingowa Poznania podlega stałemu 
monitorowaniu przez agencję. W październiku 2002 r. rating Poznania został 
podtrzymany. 

9. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POZNANIA 

Według prowadzonego od 1997 r. przez niezależny Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową corocznego rankingu klimatu inwestycyjnego miast Polski, 
Poznań jest niezmiennie kwalifikowany w ścisłej czołówce wśród miast 
wojewódzkich i jest zaliczany do najwyższej klasy A, oznaczającej 
ponadprzeciętną atrakcyjność dla inwestorów. Obecnie jest jednym z czterech 
miast wojewódzkich charakteryzujących się najwyższą atrakcyjnością 
inwestycyjną i najniższym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Główne atuty 
Poznania to: duży potencjał rynku lokalnego, jakość siły roboczej, korzystny 
klimat społeczny i rozbudowywana infrastruktura techniczna. Ważna jest także 
dostępność komunikacyjna, szczególnie połączenia lotnicze i bliskość granicy 
zachodniej, oraz zaawansowane procesy transformacji gospodarczej. Wysoko 
jest oceniana aktywność marketingowa władz lokalnych. W dwóch ostatnich 
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rankingach miast wojewódzkich (styczeń 2002 i luty 2003) do najwyższej klasy 
A wraz z Poznaniem zostały zakwalifikowane jedynie trzy inne miasta: Warszawa, 
Kraków i Wrocław. Poznań uplasował się na wysokiej 2. pozycji (za Warszawą). 
W stosunku do pierwszego rankingu z 1997 r. Poznań poprawił swoje notowania 
o trzy pozycje. W badaniach Instytutu podkreślono, że na podejmowane przez 
inwestorów decyzje lokalizacyjne decydujący wpływ ma: jakość rynku pracy, 
przychylny klimat społeczny oraz chłonność rynku lokalnego. Są to elementy, 
których zmiany są możliwe w dłuższym przedziale czasowym i ich wysoki poziom 
jest czynnikiem wysokostabilnym dla gospodarki miasta. W Poznaniu te trzy 
czynniki zostały zakwalifikowane do najwyższej klasy A we wszystkich dotąd 
przeprowadzonych rankingach klimatu inwestycyjnego. 

10. RANKING ROZWOJU REGIONALNEGO 

Według opublikowanego w 2002 r. przez warszawskie Centrum Badań 
Regionalnych corocznego rankingu potencjału rozwojowego 65 powiatów 
grodzkich, Poznań jest klasyfikowany w ścisłej czołówce rankingu i jest zaliczany 
do najwyższej ekstraklasy ocenianych powiatów zajmując 2 miejsce (za Sopotem 
i przed Krakowem). Główne atuty Poznania to: aktywność gospodarcza 
i społeczna mieszkańców, duży potencjał rynku lokalnego, jakość siły roboczej, 
korzystny klimat społeczny i rozbudowywana infrastruktura techniczna. 
Szczególne znaczenie ma rozwój prywatnego sektora usług, zwłaszcza otoczenia 
biznesu jak również aktywność mieszkańców, mierzona liczbą organizacji non-
profit oraz frekwencją wyborczą, co wskazuje na stopień zintegrowania lokalnej 
społeczności i wywiera wpływ na funkcjonowanie lokalnej gospodarki. Oceniane 
jest także zaangażowanie władz miejskich w sprawę lokalnego rozwoju (np. 
wielkość inwestycji w zakresie lokalnej infrastruktury). 

11. INWESTYCJE 

Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 1990-2002 wyniosły ogółem 26 mld 
zł, a liczone na mieszkańca średnio 4,5 tys. zł. Duże zainteresowanie Poznaniem 
przez kapitał zagraniczny zaowocowało wzrostem nakładów na inwestycje 
zagraniczne, a ich udział w inwestycjach ogółem wyniósł średnio 26%. W latach 
1991 - 2002 wartość inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Poznaniu 
wyniosła ponad 2,6 mld USD i jego udział w inwestycjach zagranicznych Polski 
wyniósł 4%. Od 1997 roku Poznań zajmuje II pozycję po Warszawie w wielkości 
inwestycji zagranicznych na mieszkańca w Polsce. Procesy zachodzące 
w gospodarce od 1990 roku spowodowały także zmiany w strukturze inwestycji. 
Nastąpił spadek nakładów na przemysł, pomimo zachowania przez tą branżę 
dominującego udziału w inwestycjach (33%).  

W Poznaniu nakłady o wysokości ponad 1 mln USD zainwestowało dotąd 
ponad 100 firm zagranicznych, najwięcej w Polsce (po Warszawie), z tego aż 11 
zaangażowało kapitał powyżej 50 mln USD, przede wszystkim w poważne 
przedsięwzięcia produkcyjne. Większość inwestorów zagranicznych pochodzi z 8 
krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Irlandii,Japonii, Szwecji 
i Szwajcarii, część reprezentuje kapitał międzynarodowy. W Poznaniu inwestują 
zarówno wielkie międzynarodowe korporacje finansowe, zagraniczne koncerny 
o zasięgu światowym, jak i mniejsze firmy o zasięgu lokalnym, dla których 
realizacja przedsięwzięcia w Polsce jest często pierwszą próbą wejścia na rynki 
międzynarodowe. Główne kierunki ich działalności to przemysł: spożywczy, 
farmaceutyczny, tytoniowy i motoryzacyjny oraz inwestycje w zakresie finansów, 
handlu i gastronomii.  

12. SZKOŁY WYŻSZE 
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Poznań jest siedzibą 21 szkół wyższych, wśród nich jest: 8 uczelni 
państwowych i 13 niepaństwowych. Dla porównania w 1990 roku na ogólną liczbę 
9 uczelni tylko jedna była niepaństwową. Pod względem liczby szkół wyższych 
Poznań zajmuje II miejsce w kraju (razem z Wrocławiem) po Warszawie, a przed 
Krakowem. Każdego roku na poznańskich uczelniach kształci się ponad 150 000 
studentów. 
 
V. Kierunku rozwoju regionu i priorytetowe sektory dla gospodarki 

lokalnej   

A. SEKTOR MOTORYZACYJNY 

 Wśród największych inwestorów znajduje się sporo przedsiębiorstw z nie 
posiadającego dotąd długiej historii w naszym regionie – sektora 
motoryzacyjnego. Bez wątpienia flagowym producentem jest w Wielkopolsce 
VOLKSWAGFEN. Ta zatrudniająca około 7000 osób fabryka powstała w miejscu 
wcześniejszej montowni tarpanów Honker, Audi A6 i Skody. Obecnie na jej 
terenie dokonywany jest pełny proces produkcji dwóch modeli aut dostawczych: 
T5 i Caddy. Dla tego drugiego modelu jest to jedyne miejsce produkcji na świecie. 
Poza VW do podstawowych graczy z branży auto – moto należy japoński 
BRIDGESTONE, posiadający dwie fabryki w naszym regionie oraz polski potentat 
obić tapicerskich do foteli – firma AUTO GROCKLIN. Wielkopolska stała się 
„zagłębiem” produkcji autobusów miejskich i autokarów wycieczkowych. W bliskiej 
odległości od Poznania produkowane są pojazdy marki MAN, NEOPLAN 
i SOLARIS. 

 Budowa samochodów jest procesem złożonym – wymagającym szerokiej bazy 
poddostawców i skrupulatnej polityki logistycznej. Obecnie większość 
podzespołów dla zagranicznych producentów  importowana jest spoza granic 
naszego kraju. Zmiany w tym zakresie rozpoczął VOLKSWAGEN próbując 
zachęcić poddostawców do lokalizowania zakładów produkcyjnych w okolicy 
poznańskiej fabryki. W tym celu zorganizowano konferencje poddostawców, 
w której prócz władz województwa i licznych przedsiębiorstw, udział wziął PAIiIZ 
i Wielkopolskie COI.  

   Lokalizacja fabryki VW tuż przy trasie Poznań – Warszawa umożliwia dobre 
połączenie z wieloma lokalizacjami na terenie Wielkopolski. Połączenie z A2 
i koleją dodatkowo ułatwiają dotarcie do fabryki. Przykładem pierwszej z takich 
udanych inwestycji może być GESTAMP AUTOMOTION (200 miejsc pracy, 
30 000 m2 pod dachem, 40 mln euro), który ulokował swoją działalność (tłocznia 
blach aluminiowych) we Wrześni i stamtąd dostarcza części do oddalonej o 40 km 
fabryki VW. Cały czas pozostaje szeroki wachlarz możliwości w zakresie 
dostarczania części i usług dla dużych koncernów motoryzacyjnych.   

  W załączeniu dostępny jest przykład oferty  inwestycyjnej dla tego sektora                   
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B. SEKTOR LOGISTYCZNY 

Najpopularniejszym środkiem służącym transportowi dóbr w Polsce jest 
spedycja samochodowa. Region Wielkopolska leży u zbiegu dwóch szlaków 
komunikacyjnych wschód – zachód (Berlin – Moskwa) i północ – południe 
(Gdańsk – Katowice). Pierwszy określa trasa A2, czyli droga szybkiego ruchu 
oraz autostrada (pełny odcinek realizowany w Wielkopolsce będzie ukończony na 
przełomie lat 2006/2007). Cały czas trwają pracę nad modernizacją istniejących 
tras, budową obwodnic miast i dostosowywaniem mostów do potrzeb ciężkiego 
transportu. Ponadto Wielkopolska posiada dobrze rozwiniętą sieć kolejową. Na 
terenie regionu działa kilka lotnisk w tym nowoczesny terminal pasażersko – 
towarowy „Ławica” w Poznaniu. 

Za korzystnym klimatem w zakresie inwestycji w logistykę przemawiają nie 
tylko liczby, ale również obecność inwestorów w tej branży. W podpoznańskich 
Gądkach zlokalizował swoją siedzibę holenderski RABEN  potentat w tej 
dziedzinie. Z uwagi na dynamikę gospodarki lokalnej oraz bliskość granicy 
z Niemcami, w Wielkopolsce działają zarówno liczące się w świecie koncerny jak i 
lokalne firmy spedycyjne. Cały czas jest jednak zapotrzebowanie na miejsca 
kompleksowej obsługi z zakresu tego sektora. Centra logistyczne (z własnymi 
magazynami, urzędami celnymi, firmami transportu drogowego i kolejowego) 
mogą  zostać uruchomione zarówno wokół Poznania jak i w innych miejscach 
regionu. W projekty tworzenia takich miejsc chętnie włączają się wielkopolskie 
samorządy. Istnieje kilka projektów z terenami zlokalizowanymi wokół węzłów 
autostradowych, z przygotowanymi przez samorządy terenami. 

  W załączeniu dostępny jest przykład oferty  inwestycyjnej dla tego sektora             

C. SEKTOR BPO i R&D 

 Potencjał sektora B+R uzależniony jest przede wszystkim od jakości kadry 
naukowo – technicznej, stanu jej wiedzy i doświadczenia zawodowego. 

W 2003 roku wielkość nakładów na działalność B+R wyniosła w Wielkopolsce 
w cenach bieżących 358,2 mln zł (106,6 zł/na 1 mieszkańca, w Polsce – 
119,4zł/na 1 mieszkańca). Wartość ta stanowiła prawie 8 % nakładów ogółem na 
ten sektor w Polsce. Mimo, że nominalny spadek nakładów na ten sektor 
w województwie odnotowano po roku 2001, to w relacji do produktu krajowego 
brutto systematyczny spadek ma miejsce już od roku 2001, podobnie jak w kraju. 
W roku 2002 wskaźnik ten dla województwa wynosił 0,46% (Polska  0,59%) i był 
niższy od wskaźnika z roku 1995, który stanowił 0,5 % PKB (Polska 0,69%). Jest 
to zjawisko bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że działalność B+R 
traktowana jest obecnie jako jeden z trzech najważniejszych, obok kapitału 
i pracy, determinantów wzrostu i rozwoju gospodarczego. Obecnie w Unii 
europejskiej wskaźnik ten wynosi nieco poniżej 2%, ale w  Szwecji  przekracza 
już 3,5%. Założenia realizowanej przez UE Strategii Lizbońskiej, a więc 
obowiązującej także nasz kraj, mówią, że do 2010 roku nakłady na sektor B+R 
powinny w Unii osiągnąć pułap 3% PKB, przy udziale sektora prywatnego na 
poziomie 2/3. 
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Od kilku lat region uczestniczy w programie „Innowacyjna Wielkopolska” 

Celem projektu Innowacyjna Wielkopolska jest budowa strategii innowacyjnej 
dla naszego regionu przy użyciu sprawdzonej w krajach Unii Europejskiej 
metodologii RIS/RITTS. Opiera się ona na oddolnym procesie współpracy między 
różnymi podmiotami systemu innowacji: przedsiębiorstwami, uczelniami, 
instytucjami badawczymi, dostawcami usług finansowych i doradczych, władzami 
samorządowymi oraz instytucjami użyteczności publicznej. W budowie strategii 
wykorzystywane są profesjonalne ekspertyzy potrzeb gospodarki w zakresie 
innowacji oraz budowy narzędzi dostosowujących podaż ze strony nauki 
i instytucji wspomagających. 

Cele projektu zakładają:  

- Promocję innowacji wśród przedsiębiorstw Wielkopolski, podniesienie 
świadomości innowacyjnej firm i zbadanie stanu przedsiębiorstw, ich potrzeb 
w dziedzinie innowacji, zdiagnozowanie barier rozwoju i przygotowanie 
instrumentów naprawczych. 

- Uczynienie wielkiego potencjału naukowego regionu zdolnym do służenia 
potrzebom społecznym i gospodarczym Wielkopolski, zdiagnozowanie przyczyn 
słabych więzi z gospodarką oraz opracowanie środków ich wzmocnienia. 

- Uruchomienie procesu innowacyjnego w słabiej rozwiniętych częściach regionu, 
zdiagnozowanie źródeł niedorozwoju, podjęcie akcji dla wzmocnienia kohezji 
regionu. 

- Zbudowanie otoczenia sprzyjającego innowacjom, analiza systemu podaży 
innowacji oraz jego zdolność odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw. 
Uzupełnienie brakujących elementów systemu. 

- Rozwój współpracy z regionami partnerskimi. Na podstawie porównania strategii 
poszczególnych regionów partnerskich (Wielkopolska, Brandenburgia, Marche) 
wyznaczenie obiecujących pól współpracy do wykorzystania w przyszłości. 

Z licznych analiz gospodarki regionu oraz z faktu zainteresowania 
zagranicznych inwestorów wnioskować można, że Wielkopolska (głównie 
Poznań) ma wszelkie pozytywne cechy determinujące lokalizowanie inwestycji 
typu BPO na tym terenie. Dostępność do bardzo dobrze wykształconej  kadry 
naukowej, dzięki której „powstaje” również wykwalifikowana – młoda siła robocza, 
działalność Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, determinuje 
powstawanie inwestycji charakteryzujących się innowacyjnością (R&D), czyli 
miejsce nie tylko produkowania, a potocznie mówią również wymyślania nowych 
technologii, produktów itd.  Duża liczba uniwersytetów, dobra znajomość języków 
obcych w tej grupie oraz możliwości lokalowe pozwalają przypuszczać, że nasz 
region, a w zasadzie jego stolica – staną się również miejscem inwestycji typu call 
– center. Prócz odpowiedniej siły roboczej, region dysponuje rozwiniętą 
infrastrukturą IT oraz lokalizacjami zgodnymi z pożądanym standardem. 
Doświadczeni fachowcy typu „white collar”  mogą zasilić główne siedziby firm lub 
przedstawicielstwa. Dobry klimat inwestycyjny, otoczenie okołobiznesowe oraz 
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możliwości lokalowe – to wszystko determinuje Poznań jak miejsce inwestycji 
typu „headquoters’. 

W załączeniu dostępny jest przykład oferty  inwestycyjnej dla tego sektora.       
 

VI. Podsumowanie 
 

Województwo wielkopolskie nastawione jest wybitnie proinwestycyjnie, czego 
przykładem i potwierdzeniem jest stan i dynamika rozwoju gospodarki regionu. 
Od wieków już Wielkopolska gospodarka kojarzona była głównie z przemysłem 
i rolnictwem - i to te gałęzie ciągle odgrywają znaczną roje w rozwoju regionu. 
W pierwszej z wymienionych dziedzin silnie obecny jest sektor motoryzacyjny 
(zarówno całe samochody jak i wszelki części potrzebne do ich produkcji), 
spożywczy. W sferze rolniczej Wielkopolska odgrywa znaczącą role 
w przetwórstwie żywca oraz owocowo warzywnym, do niedawna silnie działał 
również sektor cukierniczy.   

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Żadna inwestycja nie powstanie bez udziału - 
pomocy władz regionalnych. Doświadczenie wielu istniejących firm, a także 
prowadzonego przez nas Centrum Obsługi Inwestora pozwala stwierdzić, że 
w naszym regionie wszyscy potencjalni inwestorzy znajdą we władzach zarówno 
malutkiej gminy jak i dużego miasta rzetelnego i konkretnego partnera, który 
z przyjemnością ułatwi proces osiedlania się firmy na ich terenie. Powszechnym 
procederem jest również udzielanie pełnej dopuszczalnej prawem pomocy 
publicznej zainteresowanym firmom. Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora, 
dzięki bliskim kontaktom z samorządami oraz niezależną od władz strukturą 
działania, posiada pełną informację o dostępnych terenach inwestycyjnych, 
zachętach oraz klimacie gospodarczym każdej gminy.  

 
ZAPRASZAMY DO WIELKOPOLSKI ! 
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4. Broszura Województwo Wielkopolskie 2004 (Urząd Statystyczny w Poznaniu) 
5. Prezentacja „Województwo Wielkopolskie” (Wielkopolski Urząd 

Marszałkowski) 
6. Raport o stanie miasta , Poznań 2002 (Urząd Miasta Poznania) 
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Kontakt: 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
Al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań 
tel. 061 854 19 73 
kom. 0508 090 692 (Łukasz Filipiak) 
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Załączniki: 

1. Propozycja lokalizacji – sektor motoryzacyjny - Września 

2. Propozycja lokalizacji – sektor logistyczny – Stare Miasto 

3. Propozycja lokalizacji – sektor BPO - Komorniki 
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