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Streszczenie

Powiat wrzesiński uznawany jest za bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji. 
W 2014 r. utworzono tu Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej (WSAG). Na jej terenie 
powstała fabryka samochodów Volkswagena, który jest jednym z największych inwesto-
rów zagranicznych w Wielkopolsce. Celem publikacji było określenie poziomu rozwoju 
społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego na tle pozostałych powiatów wojewódz-
twa wielkopolskiego. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy powstanie fabryki 
Volkswagena wywołało zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej badanego powiatu. Dla 
realizacji założonego celu skonstruowano miernik syntetyczny.
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Wstęp

Rozwój społeczno-ekonomiczny definiowany jest jako wynik pozytywnych zmian 
łączących wzrost ilościowy i postęp jakościowy w systemach gospodarczych, spo-
łecznych i przyrodniczych, także na poziomie lokalnym (Gałązka, 2017). Jednym 
z jego determinantów są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Ambukita, 2013; 
Gałązka, 2017; Pawlak, Standar, Kołodziejczak, Kołodziejczak, 2016). Ze zmianami 
tymi wiąże się wiele istotnych korzyści, dlatego też uważane są one obecnie za naj-
ważniejszy czynnik rozwoju regionalnego (Ambukita, 2013). Wśród nich wyróżnić 
można zwiększenie zatrudnienia, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza na obsza-
rach peryferyjnych. Zmiany w obszarze zatrudnienia pociągają za sobą inne korzyści, 
jak wzrost dochodów ludności i wzrost produktu krajowego brutto. Przedsiębiorstwa 
zagraniczne, płacąc podatki lokalne, przyczyniają się do wzrostu dochodów gminy 
(Ambukita, 2013; Jankowska, Siemiątkowski, 2011; Pawlak, Standar, Kołodziejczak, 
Kołodziejczak, 2016). Większe szanse na napływ bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych mają te obszary, które charakteryzują się korzystnym położeniem geo-
graficznym, występowaniem zasobów naturalnych i wyższym poziomem rozwoju 
społeczno-gospodarczego (Jankowska, Siemiątkowski, 2011).

Celem publikacji było określenie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego 
powiatu wrzesińskiego na tle pozostałych powiatów województwa wielkopolskie-
go. W artykule podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy powstanie fabryki 
Volkswagena wywołało zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej badanego 
powiatu.

1. Obszar badań

Powiat wrzesiński jest jednym z 31 powiatów województwa wielkopolskiego. 
Obejmuje powierzchnię 704,19 km2. W jego skład wchodzą trzy gminy miejsko-
-wiejskie: Września, Miłosław, Nekla i Pyzdry oraz gmina wiejska Kołaczkowo. 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Września.



35magdalena antkowiak, adam zydRoń, mateusz iwiński, michał FiedleR

ocena poziomu Rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wRzesińskiego...

Rysunek 1. Położenie powiatu wrzesińskiego na tle województwa wielkopolskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie CODGiK.

Września uznawana jest za bardzo atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji. 
Jest to rezultatem działania takich czynników, jak położenie geograficzne, dostęp-
ność komunikacyjna, wielkość i jakość zasobów pracy, perspektywy rozwoju rynku 
lokalnego oraz ogólny poziom rozwoju gospodarki (Pawlak, Standar, Kołodziejczak, 
Kołodziejczak, 2016).

2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września z perspektywą na lata 2014−2020 opra-
cowana została w 2014 roku i stanowi aktualizację strategii przyjętej w roku 2002. 
W dokumencie tym sformułowano następujące cele strategiczne (Uchwała, 2015):

 – zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o wewnętrzny kapitał 
miasta i gminy Września,
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 – intensyfikacja działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej przy 
zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego,

 – poprawa spójności społecznej i przestrzennej.
Pierwszy z wymienionych celów stanowi kontynuację programu operacyjnego 

1 B. „Infrastruktura dla biznesu”, który wyróżniony został w strategii z 2002 roku. 
W celu stymulowania rozwoju przedsiębiorczości zaproponowano szereg zadań, 
które miały stworzyć warunki do dokonywania inwestycji gospodarczych. Wśród 
nich znalazło się powołanie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która 
jest rodzajem wydzielonej terytorialnie dzielnicy przeznaczonej pod inwestycje 
(Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002–2017; Uchwała, 2002).

3. Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej 

W lutym 2014 roku utworzono Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej 
(WSAG) obejmującą obszar o łącznej powierzchni 353,95 ha. Jest ona położo-
na na terenie obrębów ewidencyjnych Białężyce, Chocicza Mała, Grzymisławice 
oraz Obłaczkowo (Uchwała, 2014). WSAG objęto Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 
roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz.U. 2014, poz. 572) jako składającą się z trzech kompleksów „Podstrefy 
Września”. Jest to bardzo istotny fakt z punktu widzenia inwestorów, dzięki temu 
mogą bowiem korzystać z pomocy publicznej, jaką jest zwolnienie z podatku CIT.

Stworzenie WSAG wiąże się z koniecznością zrealizowania licznych zadań 
z zakresu infrastruktury technicznej, której przygotowanie jest niezbędne dla wła-
ściwego funkcjonowania terenów inwestycyjnych. Do zadań tych zaliczyć należy 
inwestycje w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowę dróg oraz zmianę 
systemu rowów melioracyjnych.

Na obszarze WSAG powstała fabryka Samochodów Nowej Generacji Crafter. 
Inwestor to Volkswagen Poznań Sp. z o.o., który jest jednym z największych inwesto-
rów zagranicznych w województwie wielkopolskim (Pawlak, Standar, Kołodziejczak, 
Kołodziejczak, 2016). Fabryka we Wrześni, przy pełnym wykorzystaniu możliwości 
produkcyjnych, będzie zatrudniała 3000 osób. 
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4. Metodyka badań

Rozwój społeczno-ekonomiczny jest procesem złożonym, uzależnionym od wielu 
czynników (Gałązka, 2017). Dlatego też, dla realizacji założonego celu, skon-
struowano miernik syntetyczny odzwierciedlający poziom rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego powiatów w województwie wielkopolskim (z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu). Dało to możliwość określenia pozycji poszczególnych powia-
tów w województwie, a w dalszej kolejności pozwoliło na przyporządkowanie ich 
do jednej z trzech klas. Skonstruowanie cechy syntetycznej, zgodnie z wytycznymi 
Wysockiego i Liry (2005), przeprowadzono w trzech etapach. Po pierwsze usta-
lono cechy diagnostyczne i określono ich wartość. Doboru cech prostych dokona-
no na podstawie literatury przedmiotu i dostępności danych. Następnie z szerokiej 
grupy czynników wyeliminowano te, które nie spełniały kryteriów statystycznych. 
Weryfikacja statystyczna polegała na analizie elementów diagonalnych macierzy od-
wrotnej do macierzy R. W ten sposób wybrano siedem zakresów zmiennych (tab. 1).

Tabela 1. Cechy diagnostyczne

Cechy proste Charakter cechy
Wskaźnik obciążenia demograficznego  
(ludność w wieku nieprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku produkcyjnym)

stymulanta

Gęstość zaludnienia (ludność/km2) stymulanta
Saldo migracji ogółem stymulanta
Bezrobotni zarejestrowani (liczba osób) destymulanta
Podmioty wg klas wielkości  
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym stymulanta

Kapitał zagraniczny wg powiatów (zł) stymulanta
Dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca (zł) stymulanta

Po drugie, dokonano normalizacji wskazanych wielkości. W tym celu korzy-
stano z poniższych wzorów (Suchecki, 2010):

 – dla stymulant:

  dla  > 0,

 – dla destymulant:

 dla xij >0,
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gdzie:
zij oznacza znormalizowaną wielkość j-tej cechy prostej w i-tym polu jednostkowym,
xij oznacza wielkość j-tej cechy prostej w i-tym polu jednostkowym,

 oznacza maksymalną wielkość j-tej cechy prostej,
 oznacza maksymalną wielkość j-tej cechy prostej.

Po trzecie, obliczono wielkość miernika syntetycznego. W tym celu posłużono 
się metodą bezwzorcową, opierającą się na następującej formule (Wysocki, Lira 
2005):

, dla (i=1, 2, …, n),

gdzie:

iq
_

 oznacza wartość miernika syntetycznego w i-tym powiecie,
m oznacza liczbę cech prostych.

Tak wyznaczane wartości cechy syntetycznej należą do przedziału (0,1) i dają 
możliwość podziału badanych jednostek administracyjnych na klasy. Klasyfikację tę 
wykonano na podstawie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego.

Dane wykorzystane do konstrukcji miernika pozyskano z BDL GUS z lat 
2012−2016. Ponadto przeanalizowano dane statystyczne dotyczące stopy bezrobo-
cia, liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz ofert pracy udostępnianych przez 
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

5. Wyniki badań

Analiza wskaźnika syntetycznego charakteryzującego poziom rozwoju społeczno-
-ekonomicznego powiatów województwa wielkopolskiego pozwala stwierdzić, że 
pod tym względem są one znacznie zróżnicowane. Powiaty województwa wielko-
polskiego przyporządkowane zostały do trzech klas (tab. 2). 
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Tabela 2. Wartości miernika syntetycznego w poszczególnych powiatach 

2012 2016

Powiat Wartość 
miernika Klasa Powiat Wartość 

miernika Klasa

 poznański 0,77

1

 poznański 0,76

1
 kępiński 0,53  międzychodzki 0,53
 wolsztyński 0,53  kępiński 0,52
 międzychodzki 0,53  wolsztyński 0,52
 wrzesiński 0,53  śremski 0,51
 krotoszyński 0,52

2

 pleszewski 0,49

2

 śremski 0,52  wrzesiński 0,48
 nowotomyski 0,51  nowotomyski 0,47
 gostyński 0,51  jarociński 0,47
 ostrzeszowski 0,50  gostyński 0,46
 szamotulski 0,50  ostrowski 0,46
 pleszewski 0,50  kościański 0,46
 gnieźnieński 0,48  ostrzeszowski 0,46
 jarociński 0,48  krotoszyński 0,45
 rawicki 0,48  rawicki 0,45
 ostrowski 0,48  szamotulski 0,45
 kościański 0,47  leszczyński 0,44
 kolski 0,47  gnieźnieński 0,44
 leszczyński 0,46  obornicki 0,43
 średzki 0,45  pilski 0,43
 czarnkowsko-trzcianecki 0,45  słupecki 0,43
 chodzieski 0,44  chodzieski 0,42
 słupecki 0,44  turecki 0,42
 obornicki 0,44

3

 kolski 0,42
 pilski 0,44  grodziski 0,41

3

 turecki 0,43  średzki 0,41
 grodziski 0,43  czarnkowsko-trzcianecki 0,40
 wągrowiecki 0,41  wągrowiecki 0,40
 kaliski 0,40  kaliski 0,39
 złotowski 0,36  złotowski 0,34
 koniński 0,34  koniński 0,33

W pierwszej klasie znalazły się te powiaty, które osiągnęły najwyższe wartości 
miernika syntetycznego, a tym samym charakteryzowały się najlepszym poziomem 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. Najwyższym poziomem miernika syntetyczne-
go zarówno w 2012, jak i 2016 roku (odpowiednio 0,77 i 0,76), charakteryzował się 
powiat poznański. W 2012 roku do pierwszej klasy zaliczono siedem powiatów: po-
znański, kępiński, wolsztyński, międzychodzki, wrzesiński, krotoszyński i śremski. 
Wartość miernika syntetycznego dla powiatu wrzesińskiego wyniosła 0,53 i tym 
samym powiat ten uplasował się na piątym miejscu wśród powiatów w Wielkopolsce. 
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O wysokim poziomie miernika zadecydowała przede wszystkim liczba podmiotów 
gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczba pod-
miotów z kapitałem zagranicznym. W 2016 roku sytuacja uległa zmianie. W pierw-
szej klasie pozostało pięć jednostek administracyjnych, a powiaty wrzesiński 
i krotoszyński zaklasyfikowane zostały do drugiej grupy, osiągając wartości mier-
nika syntetycznego na poziomie 0,48 i 0,46 i tym samym powiat wrzesiński zajął 
siódme miejsce w Wielkopolsce. Należy jednak podkreślić, że w 2016 roku znacznie 
zmniejszyły się różnice między wartościami miernika uzyskanymi przez poszcze-
gólne powiaty. Różnica między drugim w hierarchii powiatem międzychodzkim 
a powiatem wrzesińskim wyniosła jedynie 0,05. Spadek powiatu wrzesińskiego do 
niższej klasy nie był spowodowany gorszymi wynikami w zakresie poszczególnych 
cech diagnostycznych. W powiecie wrzesińskim zanotowano bowiem pozytywne 
zmiany w stosunku do 2012 roku: znaczny spadek liczby bezrobotnych, dodatnie 
saldo migracji, wzrost liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym oraz liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym. Wzrosły 
ponadto dochody budżetu powiatu. Przeprowadzona analiza wykazała jednak, że 
na tle pozostałych jednostek administracyjnych w województwie powiat wrzesiń-
ski charakteryzuje się niższą dynamiką pozytywnych zmian w zakresie rozwoju 
społeczno-ekonomicznego.

W okresie od 2012 do 2015 roku dochody na mieszkańca w poszczególnych 
gminach powiatu wrzesińskiego kształtowały się na poziomie od 2410,16 zł do 
3701,48 zł i obie wymienione wartości zanotowano w gminie Września (rys. 3). 
Gmina ta charakteryzuje się ponadto najwyższą dynamiką wzrostu dochodów na 
mieszkańca, w 2015 roku były one bowiem o 53% wyższe niż na początku badane-
go okresu. Największy wzrost miał miejsce właśnie w roku 2015, kiedy to zmiana 
w stosunku do roku poprzedniego wyniosła ponad 24%. Należy dodać, że w przy-
padku gmin Września i Nekla ponad 60% stanowią dochody własne. W pozostałych 
gminach powiatu wrzesińskiego odsetek ten kształtuje się na poziomie od 22 do 
42%. Należy jednak podkreślić, że od 2012 roku, we wszystkich analizowanych 
gminach, udział dochodów własnych systematycznie wzrasta. Największą dynamiką 
zmian w tym zakresie charakteryzują się gminy Września i Nekla, które zanotowały 
dwukrotny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem.
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Rysunek 2. Podział powiatów województwa wielkopolskiego na klasy w 2012 i 2016 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzyskanych wartości miernika syntetycznego.

Rysunek 3. Dochody budżetów gmin powiatu wrzesińskiego  
w przeliczeniu na mieszkańca

 Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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Jak wynika z danych udostępnianych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, 
od 2014 roku istotnie zmniejsza się liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. 
Jednocześnie coraz więcej pracodawców zgłasza swoje oferty pracy. Znaczna część 
z nich to oferty pracy w nowej fabryce Volkswagena.

Rysunek 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
we Wrześni w poszczególnych miesiącach

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności  
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni z lat 2012−2017.

Podkreślić należy, że od 2014 roku powiat wrzesiński wyróżnia się dynamiką 
zmniejszania się bezrobocia. Jest ona większa zarówno od średniej dla województwa 
wielkopolskiego, jak i dla kraju. Potwierdza to spadek stopy bezrobocia rejestrowa-
nego w kolejnych latach odpowiednio o 2,6 p.p. w 2014, o 3,3 p.p. w 2015 i o 3,1 p.p.  
w 2016 roku (w stosunku do roku poprzedniego). W tym samym okresie spadek 
stopy bezrobocia rejestrowanego podawany przez GUS w województwie wielko-
polskim był mniejszy i kształtował się na poziomie od 1,8 p.p. w 2014 do 1,2 p.p. 
w 2016 roku. Stwierdzić zatem można, że poprawa sytuacji gospodarczej w powie-
cie, powstanie nowych podmiotów gospodarczych, inwestycje zagraniczne, także 
inwestycja Volkswagena w Białężycach, miały wyraźne przełożenie na rynek pracy 
w całym powiecie. Zmiany widoczne są jednak najbardziej w gminach Września 
i Kołaczkowo, gdzie liczba bezrobotnych w okresie od grudnia 2012 do grudnia 2016 
roku zmniejszyła się o ponad 65%.
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Podsumowanie

Rozwój społeczno-ekonomiczny jest bardzo złożonym procesem warunkowanym 
przez wiele czynników. W pracy oparto się na siedmiu parametrach diagnostycz-
nych obrazujących społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju. Dało to podstawę do 
określenia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu wrzesińskiego na 
tle pozostałych powiatów województwa wielkopolskiego. 

Na podstawie wyznaczonych wartości miernika syntetycznego obrazującego 
poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów, powiat wrzesiński przydzie-
lony został w 2012 roku do pierwszej klasy, natomiast w 2016 roku do drugiej klasy. 
Powiat zanotował pozytywne zmiany w analizowanych zakresach diagnostycznych. 
Spadek do niższej klasy wynikał z faktu, że dynamika zmian w innych powiatach 
była wyższa.

Powiat wrzesiński wyróżnia się na tle pozostałych jednostek administracyjnych 
w województwie znaczną dynamiką wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na 
10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz liczby podmiotów z kapitałem 
zagranicznym. W przypadku drugiego z czynników ustępuje jedynie powiatowi 
poznańskiemu.

Badany okres charakteryzował się znacznym spadkiem poziomu bezrobocia 
w powiecie wrzesińskim oraz wzrostem liczby ofert pracy. Można wnioskować, że 
pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy są wynikiem poprawy sytuacji gospo-
darczej w powiecie. Niewątpliwie przyczyniło się do tego utworzenie Wrzesińskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) oraz budowa na jej terenie fabryki 
Volkswagena, która już od 2014 roku tworzy nowe miejsca pracy. Jest to inwestycja, 
która powodować może pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie, co wi-
doczne jest już w powiecie wrzesińskim, gdzie z roku na rok przybywa podmiotów 
gospodarczych, także tych z kapitałem zagranicznym.

Stwierdzić można, że powiat wrzesiński bardzo dobrze wykorzystuje swoje 
walory, zwłaszcza korzystne położenie geograficzne i bardzo dobre połączenie 
transportowe.
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THE IMPACT OF INVESTMENT OF VOLKSWAGEN  
ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF WRZESIŃSKI DISTRICT

Abstract

Wrzesiński district is considered to be a very attractive investment location. This is the 
result of factors such as geographical location, local market development prospects, transport 
accessibility and economic development.

In 2014, the Września Economic Activity Zone (WSAG) was established here. 
Volkswagen is one of the largest foreign investors in Wielkopolska. The aim of the publi-
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cation was to determine the level of socio-economic development of the Września district 
against the background of other districts of the Wielkopolskie voivodeship. 
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