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1. Wstęp

Rozwój społeczno-gospodarczy stanowi zasadniczy element zainteresowań eko-
nomii i polityki gospodarczej. Obejmuje swym zasięgiem zarówno obiektywne 
kwestie ekonomiczne jak: produkcja, konsumpcja, zatrudnienie, jak i subiek-
tywne, związane m.in. z poglądami, wzorcami zachowań, hierarchią stosunków 
społecznych. Zjawiska złożone, do jakich należy niewątpliwie rozwój społeczno-
-gospodarczy, są bardzo trudne do jednoznacznej i obiektywnej oceny. Podjęcie 
próby określenia stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do analizy 
poszczególnych części składowych tego terminu. Rozwój gospodarczy, jak poda-
je Encyklopedia PWN, to jakościowe i strukturalne zmiany w gospodarkach na-
rodowych będące następstwem wzrostu gospodarczego [Nowa Encyklopedia… 
2004]. Trudno w sposób jednoznaczny zdefiniować, czym jest rozwój społeczno-
-gospodarczy, jakie są kryteria i sposoby jego pomiaru, a jeszcze trudniej określić 
precyzyjne determinanty jego pobudzania oraz jak konstruować politykę rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Dokonując próby systematyzacji pojęć związanych 
z poruszaną tematyką, należy odnieść się do wzrostu gospodarczego i rozwoju 
gospodarczego. Wzrost gospodarczy to poprawa relacji ilościowych w zakresie 
wzrostu produkcji i usług, konsumpcji, potencjału produkcyjnego itd. Najważ-
niejszymi elementami wzrostu gospodarczego są czynniki zapewniające zwięk-
szenie strumieni produktów i usług, suma produktów i usług przypadających 
na jednego mieszkańca oraz stopa wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy 
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odnosi się tylko do zmian ilościowych, przy założeniu, że podstawowe wielkości 
makroekonomiczne charakteryzują się długofalowym trendem [Jańczuk 2013].

Rozwój gospodarczy jest terminem szerszym, ponieważ oprócz zmian ilo-
ściowych (np. zmiany poziomu produkcji, konsumpcji, zatrudnienia), obejmuje 
również zmiany jakościowe (zmiany organizacji społeczeństw). Rozwój gospo-
darczy oznacza zmiany struktury potencjału wytwórczego gospodarki, struktu-
ry produkcji i konsumpcji, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz systemu 
funkcjonowania gospodarki. Obejmuje całą sferę działań gospodarczych człowie-
ka, zarówno działalność wytwórczą, jak i poddział wytworzonych dóbr, nie tylko 
poprzez wzrost ilościowy, ale przede wszystkim przez zmiany strukturalno-jako-
ściowe w szeroko rozumianym procesie gospodarowania [Marciniak 2005].

Najszerszym pojęciem jest rozwój społeczno-gospodarczy, który poza wzro-
stem i rozwojem, obejmuje zmiany społeczne i instytucjonalne. Wzrost gospodar-
czy oznacza zmiany, które są odwzorowywane przez zależności między liczbami, 
a rozwój gospodarczy dodaje do tego zmiany jakościowe. Te, często w praktyce za-
miennie stosowane pojęcia, znacznie się od siebie różnią. Zagadnienie, które na-
leży analizować w perspektywie długookresowej, to rozwój gospodarczy (ekono-
miczny) oraz czynniki, które go determinują. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego 
jest jednym z podstawowych celów polityki ekonomicznej, prowadzonej przez 
rządy większości krajów. Rozwój gospodarczy jest współcześnie czymś natural-
nym, wpisanym w porządek gospodarczy każdego kraju. Niewątpliwie pomiędzy 
miernikami zmian ilościowych i jakościowych występuje sprzężenie zwrotne. 
O ile te pierwsze można jednoznacznie skwantyfikować, o tyle te drugie wymaga-
ją zdefiniowania i przyjęcia określonych mierników. Na tej podstawie rozwój spo-
łeczno-gospodarczy można zdefiniować jako proces pożądanych zmian zarówno 
ilościowych, jak i jakościowych, nie tylko w sferze gospodarczej, ale również spo-
łecznej, kulturowej, politycznej, ustrojowej itp. Warunkiem koniecznym rozwoju 
społeczno-gospodarczego jest rozwój gospodarczy, a warunkiem koniecznym dla 
rozwoju gospodarczego jest wzrost gospodarczy [Jańczuk 2013].

Rozwój społeczno-gospodarczy jest terminem opisywanym przez szereg 
zmiennych diagnostycznych, które powinny być merytorycznie z tym pojęciem 
powiązane. W tradycyjnym podejściu do czynników rozwoju regionalnego naj-
częściej wyróżnianymi determinantami tego rozwoju były: kapitał, ziemia i praca. 
Czynniki te obejmowały więc zasoby majątkowe (kapitałowe), zasoby środowiska 
przyrodniczego oraz zasoby demograficzne [Szymla 2004]. Czynniki sprzyjające 
rozwojowi gospodarczemu można podzielić na: czynniki ekonomiczne, społecz-
ne, techniczne i technologiczne, ekologiczne i polityczne [Czyżycki 2018]. 

Często wskazywanym podziałem czynników rozwoju regionu jest podział na 
czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Czynnikami endogenicznymi są zasoby 
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własne regionu, mające znaczenie dla jego gospodarki. Wynikają z jego poten-
cjału społeczno-gospodarczego, położenia i infrastruktury, dostępności czynni-
ków produkcji, przedsiębiorczości i polityki regionalnej [Olejniczak 2016]. Egzo-
geniczne czynniki rozwoju lokalnego generowane są przez zachodzące zmiany 
w regionalnym, krajowym i międzynarodowym otoczeniu lokalnego układu tery-
torialnego. Czynniki tego rodzaju są konsekwencją m.in.: procesów globalizacji, 
procesów integracji europejskiej, zmieniających się warunków makroekonomicz-
nych, zmian ustrojowych (np. decentralizacji państwa), zmieniającej się koniunk-
tury gospodarczej, polityki regionalnej, konkurencyjności otaczających regionów 
itp. [Brol 2009].

W literaturze przedmiotu spotykany jest również podział na czynniki twarde 
(ilościowe) i miękkie (jakościowe) [Czyżycki 2018]. Czynniki twarde bezpośred-
nio wpływają na działalność i można je zmierzyć. Ich wielkość oraz struktura są 
względnie trwałe, a ich zmiany wymagają zarówno nakładów finansowych, jak 
i czasu. Do czynników ilościowych zaliczamy budynki, tereny, urządzenia do pro-
wadzenia działalności gospodarczej, nowoczesną infrastrukturę (lub jej brak), 
systemy dystrybucji itp. Natomiast czynniki miękkie to między innymi sprawna 
administracja lokalna, dobry klimat dla inwestycji, sieć instytucji okołobizneso-
wych, wykształcenie i umiejętności ludzi, dostępność usług edukacyjnych i me-
dycznych, walory środowiska i krajobrazu.

Celem działań społecznych i gospodarczych podejmowanych na poziomie 
lokalnym jest przede wszystkim wzrost dobrobytu oraz poprawa poziomu i ja-
kości życia mieszkańców. Realizuje się to poprzez rozwój budownictwa mieszka-
niowego, dbałość o środowisko przyrodnicze, poprawę wyposażenia w elementy 
infrastruktury technicznej i społecznej, przyciąganie nowych inwestycji gospo-
darczych, aktywizowanie społeczne i ekonomiczne mieszkańców. Jeżeli zadania 
te realizowane są w sposób właściwy i konsekwentny, to ich efektem będzie praw-
dopodobnie awans gospodarczy jednostki terytorialnej.

Członkostwo w Unii Europejskiej oraz przyjęte cele i zasady polityki spój-
ności, a tym samym możliwość korzystania ze środków finansowych Wspólno-
ty przeznaczonych na ten cel, ukształtowały politykę regionalną w Polsce, której 
celem jest między innymi budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji. Na wsparcie mogą liczyć obszary, które rozwijają się najsłabiej 
i nie są w stanie przezwyciężyć barier rozwojowych. Wejście do Unii Europejskiej 
stworzyło polskiej gospodarce dostęp do kapitału zagranicznego i spowodowało 
napływ nowoczesnych technologii. Członkostwo Polski w UE to także najlepszy 
czas dla polskiej wsi – zapewne w całej jej historii [Wilkin 2016]. Dla wyraźnej 
poprawy sytuacji dochodowej i modernizacji gospodarstw duże znaczenie miały 
fundusze Wspólnej Polityki Rolnej. Producenci rolni w Polsce otrzymali w latach 
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2004-2017 28 mld euro z budżetu unijnego w ramach płatności bezpośrednich, 
co czyni tę grupę społeczno-zawodową największą grupą bezpośrednich benefi-
cjentów członkostwa w UE [Nurzyńska 2018]. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że inwestycje w samym rolnictwie uruchamiają procesy wzrostowe w sektorach 
wytwarzających dobra inwestycyjne dla tego sektora poprzez mechanizm mnoż-
nika inwestycyjnego [Grzelak 2013]. Z badań prowadzonych przez K. Zawalińską 
wynika, że fundusze WPR dla okresu budżetowego 2007-2013 przyczyniły się do 
wzrostu realnego PKB o 1,9% [Zawalińska 2011].

Celem pracy jest ocena rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie 
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

2. Materiał i metoda badań 

Dobór województw do badań był celowy, podstawowym kryterium doboru było 
bezrobocie oraz poziom rozwoju gospodarczego, wyrażony w PKB na miesz-
kańca. Województwo warmińsko-mazurskie należy do województw o najwyż-
szym bezrobociu w Polsce. Bezrobocie to w dużej mierze wynikało z likwidacji 
państwowych gospodarstw rolnych po przywróceniu gospodarski rynkowej, co 
doprowadziło do długookresowego bezrobocia o charakterze strukturalnym [Ja-
nukowicz 2011]. Z kolei województwo wielkopolskie charakteryzuje się od lat 
najniższym bezrobociem w Polsce. Województwo wielkopolskie należy do wo-
jewództw o średnim poziomie rozwoju gospodarczego. Natomiast województwo 
warmińsko-mazurskie jest w grupie województw o najniższym poziomie rozwoju 
[Michoń 2017]. PKB na mieszkańca w roku 2018 był na poziomie 68,7% PKB dla 
Polski. 

Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w pracy były dane publi-
kowane przez Główny Urząd Statystyczny Bank Danych lokalnych za lata 2004-
2018. Zakres danych dostępnych w BDL był wystarczający dla realizacji postawio-
nego celu pracy.

Na podstawie literatury przedmiotu [Czyżycki 2018, Michoń 2017, Stec 2013, 
Ziemiańczyk 2010] dokonano wyboru wskaźników chrakteryzujących:

 sytuację demograficzną – tabela 1,
 rozwój społeczny – tabela 2,
 rozwój gospodarczy – tabela 3, 4, 5 i 6.
Podstawową metodą badań wykorzystaną w pracy jest metoda porównań. Ob-

liczono indeksy dynamiki absolutne i względne oraz średnie tempo zmian dla 
zmiennych diagnostycznych, charakteryzujących poziom rozwoju społeczno-go-
spodarczego w analizowanych województwach. 
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3. Wyniki badań

Województwo wielkopolskie zamieszkuje obecnie około 3,5 mln osób. Pod wzglę-
dem liczby mieszkańców zajmuje ono 3 miejsce w kraju. Porównując liczbę miesz-
kańców w latach 2004-2018 zauważyć można, że liczba mieszkańców województwa 
ma tendencję wzrostową - wzrost o 3,8%. Wzrost ludności przypisać można dodat-
niemu saldu migracji i dodatniemu przyrostowi naturalnemu. Saldo migracji osób 
w wieku produkcyjnym ulega stopniowemu zmniejszeniu, niemniej nadal pozostaje 
dodatnie. W 2005 roku wynosiło +1979 osoby, a w 2018 roku +947 osoby (tabela 1).

Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje ponad 1,4 miliona osób. 
Jest to najbardziej zróżnicowany etnicznie region Polski, zamieszkują tu liczne 
mniejszości narodowe: Ukraińcy (ok. 80 tys. osób), Niemcy (20 tys.), mieszkają 
tu również Romowie i Białorusini. Spadek liczby mieszkańców obserwowany od 
2011 roku spowodowany był właśnie ubytkiem migracyjnym ludności wojewódz-
twa, a w latach 2013, 2015 i 2016 także ujemnym przyrostem naturalnym1. 

Tabela 1
Sytuacja demograficzna w województwie warmińsko-mazurskim 

i wielkopolskim  w latach 2004-2018

Lata

Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie

Ludność
ogółem

(tys. osób)

Ludność
w wieku

produkcyjnym
(%)

Saldo migracji
w wieku 

produkcyjnym
na 10 tys. osób

Ludność
ogółem

(tys. osób)

Ludność
w wieku

produkcyjnym
(%)

Saldo migracji
w wieku 

produkcyjnym
na 10 tys. osób

2004 1429 63,5 – 3365 64,1 –
2005 1429 64,1 -1783 3372 64,6 1979
2006 1427 64,5 -2341 3379 64,8 1829
2007 1426 64,8 -2348 3387 64,9 2429
2008 1427 65,0 -1898 3398 65,0 1510
2009 1427 65,2 -2075 3408 65,0 1420
2010 1454 65,4 -2187 3447 64,9 1273
2011 1453 65,3 -2394 3455 64,5 1437
2012 1451 65,0 -2102 3462 64,1 1113
2013 1447 64,7 -2276 3467 63,6 1264
2014 1444 64,2 -2386 3473 63,1 1031
2015 1440 63,7 -2138 3475 62,6 1013
2016 1436 63,1 -2241 3482 62,0 831
2017 1434 62,5 -2146 3489 61,3 778
2018 1429 61,9 -2909 3494 60,7 947

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, 
dostęp 2.03.2020.

1 www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych. Ludność, ruch naturalny i migracje w woje wódz-
twie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, dostęp 2.03.2020.
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Udział ludności w wieku produkcyjnym jest na zbliżonym poziomie zarówno 
w województwie wielkopolskim jak i warmińsko-mazurskim. Natomiast w latach 
2004-2018 malał udział ludności w wieku produkcyjnym, o 3,4 punktu procen-
towego (p. p.) w województwie wielkopolskim i o 1,6 p. p. w województwie war-
mińsko-mazurskim.

Analizując sytuację demograficzną obu województw można zauważyć, że 
w  województwie warmińsko-mazurskim następuje zmniejszanie się liczby lud-
ności, związane z ujemnym saldem migracji oraz ujemnym przyrostem natural-
nym, a także zaobserwować można zwiększającą się liczbę osób starszych. Ma to 
negatywny wpływ na rynek pracy, gdyż takie przemiany demograficzne powodują 
ubytek oraz starzenie się zasobów pracy. W województwie wielkopolskim proces 
ten przebiega nieco inaczej, gdyż dodatnie saldo migracyjne powoduje napływ 
ludności z innych terenów, a dodatni przyrost naturalny rekompensuje zwiększa-
jącą się liczbę osób w wieku poprodukcyjnym2.

Tabela 2 
Sytuacja społeczna w województwie warmińsko-mazurskim 

i wielkopolskim w latach 2004-2018

Lata

Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie

Przeciętny 
miesięczny dochód 

rozporządzalny
na osobę 

(zł)

Wskaźnik
ustawowej

granicy
ubóstwa 

(%)

Liczba lekarzy
na 10 tys.
ludności

Przeciętny 
miesięczny

dochód 
rozporządzalny

na osobę (zł)

Wskaźnik
ustawowej

granicy
ubóstwa 

(%)

Liczba lekarzy
na 10 tys.
ludności

2004 657,7 – – 700,9 – –
2005 701,3 25,1 20,0 738,6 19,9 29,1
2006 746,5 21,3 29,8 814,2 17,1 29,6
2007 835,4 20,1 22,5 889,5 16,1 29,3
2008 979,1 14,7 24,3 1018,5 10,6 30,1
2009 1084,3 10,1 24,2 1097,3 8,8 30,5
2010 1103,4 11,6 24,0 1125,7 8,2 30,5
2011 1096,9 10,5 24,4 1135,0 9,2 30,8
2012 1110,0 13,8 24,8 1153,4 8,5 31,1
2013 1109,0 20,2 25,4 1206,7 15,5 31,6
2014 1229,7 21,0 26,0 1268,8 16,4 31,2
2015 1280,5 21,1 26,3 1287,8 16,7 31,9
2016 1371,8 18,6 26,5 1400,0 16,6 32,4
2017 1496,2 17,2 26,9 1606,6 12,2 28,9
2018 1554,8 18,9 27,3 1629,9 12,8 33,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, 
dostęp 2.03.2020.

2 www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie 
warmińsko-mazurskim i wielkopolskim 2.03.2020.
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Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczną przedstawiono w ta-
beli 2. Najmniejsze zróżnicowanie porównywanych województw występuje pod 
względem przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę. 
W 2018 roku dochód rozporządzalny w województwie wielkopolskim był o 4,8% 
większy, niż w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast średnie tempo 
zmian w latach 2004-2018 było na zbliżonym poziomie i wynosiło odpowiednio 
6,2% i 6,3%. W analizowanych latach, ustawowy wskaźnik ubóstwa malał zarówno 
w województwie warmińsko-mazurskim jak i wielkopolskim, spadek odpowied-
nio o 6,2 p.p. i 7,1 p.p. Jednakże niższy wskaźnik ubóstwa był w województwie 
wielkopolskim. Znaczne zróżnicowanie występuje ze względu na liczbę lekarzy na 
10 tys. mieszkańców. Średnio w latach 2004-2018 na 10 tys. mieszkańców przypa-
dało 30,8 lekarzy w województwie wielkopolskim a 25,2 lekarzy w województwie 
warmińsko-mazurskim.

Polska należy do krajów, w których występuje silne zróżnicowanie przestrzen-
ne bezrobocia. Znajduje to potwierdzenie między innymi w wysokiej rozpiętości 
pomiędzy województwami. Takie zróżnicowanie utrzymuje się także w okresach 
spadku bezrobocia. Często specyfika danego rejonu, wynikająca z geograficznego 
usytuowania, odległości od dużych miast czy stopnia rozwoju infrastruktury, ma 
wpływ między innymi na poziom rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju ka-
pitału ludzkiego oraz decyduje o szybkości znalezienia zatrudnienia przez osoby 
poszukujące pracy [Kwiatkowski 2007, Noga, Stawicka 2009].

Stopa bezrobocia rejestrowanego, czyli procentowy udział bezrobotnych 
w  liczbie ludności czynnej zawodowo, w województwie warmińsko-mazurskim 
jest znacznie wyższa, niż w wielkopolskim. W 2004 roku wynosiła w warmińsko-
-mazurskim aż 29,2%, a w 2018 roku 10,4%, odpowiednio w województwie wiel-
kopolskim 15,9% i 3,2% (tabela 3). W porównaniu do województwa warmińsko-
-mazurskiego była ona trzykrotnie niższa i jednocześnie najniższa w całej Polsce. 
W latach 2004-2018 bezrobocie w województwie wielkopolskim malało średnio 
w roku o 10,8%, a w województwie warmińsko-mazurskim o 7,1%. 

Analizując stopę bezrobocia w obu województwach należy zwrócić uwagę na 
jej zróżnicowanie. W roku 2004 różnica między stopą bezrobocia w województwie 
wielkopolskim a warmińsko-mazurskim wynosiła 13,3 p. p., natomiast w 2018 roku 
było to 7,2 p. p. Różnica ta zatem uległa zmniejszeniu, co jest zjawiskiem korzyst-
nym, gdyż wskazuje na istotną poprawę sytuacji w latach 2004-2018, zwłaszcza 
w  województwie warmińsko-mazurskim, które od lat charakteryzuje się bardzo 
wysokim bezrobociem. Pomimo tych pozytywnych zmian, na tle kraju sytuacja 
na rynku pracy pogorszyła się. W 2004 roku bezrobocie w województwie warmiń-
sko-mazurskim w stosunku do bezrobocia w Polsce było wyższe o 53,7% (153,7), 
a w 2018 roku wzrosło do 79,3% (179,3). Z kolei w województwie wielkopolskim sy-
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tuacja poprawiła się. W 2004 stopa bezrobocia rejestrowanego na tle kraju stanowiła 
83,7% a w 2018 roku bezrobocie było około 50% niższe na tle bezrobocia w Polsce. 
Zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i  wielkopolskim wystąpiły 
pozytywne zmiany ze względu na zatrudnienie osób w wieku produkcyjnym. Jed-
nakże korzystniej przedstawia się sytuacja w województwie wielkopolskim. W latach 
2004-2018 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym wzrósł o 10,7 p. p., 
a w województwie warmińsko-mazurskim o 8,7 p. p. (tabela 3). Na kształtowanie 
tego wskaźnika bezpośredni wpływ mają zmiany liczby osób pracujących oraz zmia-
ny demograficzne (liczba osób w wieku produkcyjnym, przyrost naturalny).

Tabela 3
Bezrobocie rejestrowane w województwie warmińsko-mazurskim 

i wielkopolskim w latach 2004-2018

Lata

Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie

Stopa
bezrobocia

Stopa
bezrobocia

Polska = 100

Wskaźnik
zatrudnienia

w wieku
produkcyjnym

(%)

Stopa
bezrobocia

Stopa
bezrobocia

Polska = 100

Wskaźnik
zatrudnienia

w wieku
produkcyjnym

(%)

2004 29,2 153,7 41,6 15,9 83,7 46,8
2005 27,2 154,5 41,6 14,6 83,0 47,2
2006 23,6 159,5 43,2 11,7 79,1 48,3
2007 18,7 167,0 46,0 7,8 69,6 49,9
2008 16,8 176,8 47,5 6,4 67,4 51,6
2009 20,7 171,1 48,0 9,2 76,0 51,8
2010 20,0 161,3 47,9 9,2 74,2 52,8
2011 20,2 161,6 46,7 9,1 72,8 52,4
2012 21,3 159,0 45,8 9,8 73,1 52,4
2013 21,6 161,2 46,1 9,6 71,6 53,0
2014 18,7 164,0 46,1 7,6 66,7 53,2
2015 16,2 167,0 47,2 6,1 62,9 54,2
2016 14,2 173,2 49,0 4,9 59,8 55,3
2017 11,7 177,3 50,2 3,7 56,1 57,1
2018 10,4 179,3 50,3 3,2 53,4 57,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, 
2.03.2020.

Rozwój regionu pod względem gospodarczym determinowany jest przez ka-
pitał ludzki. O jego jakości świadczy poziom wykształcenia mieszkańców oraz 
posiadane kwalifikacje. W województwie warmińsko-mazurskim stosunkowo 
niski jest zasób kapitału ludzkiego, mierzonego poziomem wykształcenia. Wy-
kształcenie ma duży wpływ na prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez oso-
bę bezrobotną, a im wyższy jego poziom, tym większe szanse na rynku pracy. 
Jednocześnie wyższe wykształcenie zmniejsza ryzyko utraty pracy [Janukowicz 
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2011, Kwiatkowski 2007]. Pod względem poziomu wykształcenia o wiele gorzej 
wypada województwo warmińsko-mazurskie. Ponad 26% mieszkańców tego re-
gionu posiada tylko wykształcenie podstawowe, podczas gdy w województwie 
wielkopolskim jest to 18,6%. Wykształceniem wyższym natomiast legitymuje się 
18,4%, a  w województwie wielkopolskim 20,7% ludności. Warto zwrócić uwa-
gę na liczbę osób z wykształceniem zawodowym. Jest to największa grupa osób. 
W województwie wielkopolskim jest to aż 29% mieszkańców, w warmińsko-ma-
zurskim 23,8%. Wzrost w ostatnich latach osób z wykształceniem zawodowym, 
świadczy o zmianie oczekiwań pracodawców, którzy bardziej kładą nacisk na po-
siadane kwalifikacje zawodowe pracowników i ich umiejętności, co niekoniecznie 
musi wiązać się z posiadaniem wyższego wykształcenia [Noga, Stawicka 2009].

Tabela 4
Produkt Krajowy Brutto w województwie warmińsko-mazurskim 

i wielkopolskim w latach 2004-2017

Lata

Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie

PKB na 
mieszkańca 

(zł)

Dynamika PKB 
na mieszkańca
rok poprzedni 

= 100

PKB na 
mieszkańca
Polska = 100

PKB na 
mieszkańca (zł)

Dynamika PKB na 
mieszkańca

rok poprzedni = 100

PKB na 
mieszkańca
Polska = 100

2004 18490 108,2 75,7 26154 111,3 107,0
2005 19535 105,6 75,3 27941 106,8 107,7
2006 20921 107,1 74,6 29819 106,7 106,3
2007 23009 110,0 73,8 32895 110,3 105,6
2008 24886 108,2 73,8 35669 108,4 105,7
2009 25988 106,4 72,9 38431 108,6 107,8
2010 27197 104,7 72,5 39454 102,7 105,1
2011 29257 107,6 71,9 42753 108,4 105,1
2012 30232 103,3 71,5 44774 104,7 105,9
2013 30776 101,8 71,5 46150 103,1 107,2
2014 31957 103,8 71,5 48015 104,0 107,4
2015 33186 103,8 70,9 50821 105,8 108,6
2016 34532 104,1 71,3 52844 104,0 109,1
2017 36306 105,1 70,1 56496 106,9 109,1
2018 37843 104,2 68,7 59355 105,1 107,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, 
2.03.2020.

Bardzo ważnym wskaźnikiem charakteryzującym rozwój gospodarczy regio-
nu jest Produkt Krajowy Brutto. Przedstawia on końcowy rezultat działalności 
wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
można go traktować jako informację o stopie życiowej ludności kraju bądź regio-
nu. Jest to miernik prosty i łatwo weryfikowalny, odzwierciedlający zarówno wy-
dajność pracy, jak i zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy, inwestowania 
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oraz pozyskiwania siły roboczej. PKB na mieszkańca zarówno w 2004 roku jak 
i 2018 był zdecydowanie większy w województwie wielkopolskim niż warmiń-
sko-mazurskim. W województwie wielkopolskim w 2018 roku wartość PKB na 
1 mieszkańca wynosiła 59,4 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim 37,8 tys. zł. W la-
tach 2004-2017 widać, że dystans między obu województwami powiększył się. 

W 2004 roku różnica między województwami wynosiła 7,7 tys. zł, a w 2018 
roku wzrosła do 21,6 tys. zł. Pomimo dużego zróżnicowania PKB na 1 mieszkań-
ca średnie tempo zmian było na zbliżonym poziomie i wynosiło w województwie 
wielkopolskim 6,0%, a warmińsko-mazurskim 5,3%. Ponadto PKB na 1 mieszkań-
ca w województwie wielkopolskim w analizowanych latach był o 7-9% większy niż 
w Polsce, a warmińsko-mazurskim był o 24-30% niższy i wykazywał tendencje 
malejącą (tabela 4). 

Przedstawione wskaźniki charakteryzujące rozwój gospodarczy, wyraźnie 
wskazują na zdecydowanie gorszą pozycję gospodarczą województwa warmiń-
sko-mazurskiego w porównaniu z województwem wielkopolskim. Przyczyn ta-
kiego stanu można szukać w rozwoju przemysłu, poziomie rolnictwa, posiadanej 
infrastrukturze drogowej czy też działalności instytucji otoczenia biznesu.

Tabela 5
Podmioty gospodarki narodowej i podmioty z udziałem kapitału 

zagranicznego w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolski 
w latach 2004-2018

Lata

Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie

Podmioty 
gospodarki
narodowej 
w rejestrze 

REGON 
na 10 tys. 
ludności

Podmioty 
z udziałem 

kapitału 
zagranicznego 

na 10 tys. 
ludności

Kapitał 
zagraniczny na 
1 mieszkańca 

w wieku 
produkcyjnym

(zł)

Podmioty 
gospodarki

narodowej w 
rejestrze REGON 

na 10 tys. 
ludności

Podmioty 
z udziałem 

kapitału 
zagranicznego 

na 10 tys. 
ludności

Kapitał 
zagraniczny na 
1 mieszkańca 

w wieku 
produkcyjnym

(zł)

2004 762 1,9 – 994 4,0 –
2005 771 1,9 – 1012 4,1 –
2006 780 1,9 – 1023 4,3 –
2007 793 1,7 – 1040 4,4 –
2008 812 2,0 – 1063 5,7 –
2009 805 2,2 – 1054 5,8 –
2010 819 2,1 – 1089 6,0 –
2011 807 2,2 1639 1090 6,4 6629
2012 827 2,2 1658 1121 6,6 6998
2013 845 2,1 1581 1148 6,6 7092
2014 854 2,1 1635 1165 6,7 7226
2015 860 1,9 1590 1179 6,6 10080
2016 865 1,8 1639 1191 6,6 11117
2017 874 1,6 1601 1210 5,9 11459
2018 890 1,7 1632 1230 6,6 11595

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, 
2.03.2020.
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Różnicę w rozwoju gospodarczym obu regionów widać także w liczbie zare-
jestrowanych podmiotów gospodarczych. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkań-
ców w województwie warmińsko-mazurskim znacznie mniej było zarejestrowa-
nych podmiotów w rejestrze REGON. W latach 2004-2018 nastąpił wzrost tego 
wskaźnika (o  16,8%), jednak w porównaniu do województwa wielkopolskiego 
gospodarka w warmińsko-mazurskim rozwijała się w dużo wolniejszym tempie. 
W 2004 roku w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych było 762 
podmioty na 10 tys. mieszkańców, a w 2018 roku 890. W województwie wielko-
polskim natomiast w 2004 roku były zarejestrowane 994 podmioty, a w 2018 roku 
liczba podmiotów wzrosła do 1230 (tabela 5). Dystans między porównywanymi 
województwami znacznie się powiększył. W 2005 roku różnica w liczbie zareje-
strowanych podmiotów wynosiła 232, natomiast w 2018 roku wzrosła do 340. 
Wskazuje to, że mieszkańcy w województwie wielkopolskim cechują się większą 
przedsiębiorczością, a także, że region ten jest bardziej atrakcyjny dla nowo po-
wstających przedsiębiorstw.

Województwo wielkopolskie zaliczane jest do województw o największej atrak-
cyjności inwestycyjnej w kraju. Świadczy o tym liczba podmiotów z kapitałem 
zagranicznym [Godlewska-Majkowska 2017]. W województwie wielkopolskim 
liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego była w latach 2004-2018 
znacznie większa i w przeciwieństwie do województwa warmińsko-mazurskiego 
wzrosła o 65% w stosunku do 2004 roku (średnie tempo zmian 3,6%). Natomiast 
w województwie warmińsko-mazurskim wystąpił spadek o 10,5%. Zdecydo-
wanie większe różnice występują, gdy porównamy kapitał zagraniczny w latach 
2011-2018 na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (ze względu na brak da-
nych nie można porównać lat wcześniejszych). W województwie wielkopolskim 
w 2018 roku, w stosunku do 2011 roku, nastąpił wzrost kapitału zagranicznego na 
1 mieszkańca w wieku produkcyjnym o 74,9%. Średnio w roku kapitał zagranicz-
ny wzrastał o 8,3%. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim pozostał na 
tym samym poziomie (tabela 5).

Ważne miejsce w rozwoju gospodarczym danego rejonu zajmuje przemysł. 
Województwo warmińsko-mazurskie cechuje się niewielkim poziomem uprze-
mysłowienia. Przemysł zlokalizowany jest głównie w Olsztynie i Elblągu – dwóch 
największych miastach regionu. Dominują dwie branże: przemysł spożywczy, ze 
względu na łatwy dostęp do surowca (rolnictwo), a także sektor drzewno-me-
blarski. Duża powierzchnia lasów (zajmują około 1/3 powierzchni województwa), 
sprzyja pozyskiwaniu surowca. W regionie tym jest około 5700 podmiotów go-
spodarczych zajmujących się produkcją mebli [Bukowski 2010]. 

W przeciwieństwie do warmińsko-mazurskiego, województwo wielkopolskie 
należy do najlepiej rozwiniętych przemysłowych regionów Polski. W strukturze 
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przemysłu województwa wielkopolskiego jest widoczna silna pozycja przemysłu 
spożywczego. W 2016 roku 20% wartości produkcji sprzedanej całego przemy-
słu województwa przypadało na produkcję artykułów spożywczych. Do ważniej-
szych gałęzi przemysłu należy produkcja pojazdów mechanicznych. Z innych 
branż o  dużym znaczeniu wymienić należy przemysły: odlewniczy; farmaceu-
tyczny; meblarski; sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego; cera-
miczny i szklarski; oponiarski; włókienniczy i odzieżowy3. W tabeli 6 przedsta-
wiono wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
W analizowanym okresie wyraźnie widać, że jest ona o połowę niższa w warmiń-
sko-mazurskim, w porównaniu do województwa wielkopolskiego. W 2018 roku 
w województwie wielkopolskim wynosiła 51,7 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim 
25,1 tys. zł. W województwie wielkopolskim wartość produkcji w 2018 roku była 
o 30,7% większa od przeciętnej krajowej, natomiast w warmińsko-mazurskim sta-
nowiła tylko 63,5% średniej krajowej.

Tabela 6
Produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja towarowa rolnictwa 

w województwie warmińsko-mazurskim i wielkopolskim 
w latach 2004-2018

Lata

Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie

Produkcja
sprzedana 

przemysłu na
1 mieszkańca

(tys. zł)

Produkcja
sprzedana 

przemysłu na
1 mieszkańca
Polska = 100

Produkcja
towarowa 
rolnictwa
(zł/ha UR)

Produkcja
sprzedana 

przemysłu na
1 mieszkańca

(tys. zł)

Produkcja
sprzedana 

przemysłu na
1 mieszkańca
Polska = 100

Produkcja
towarowa 
rolnictwa
(zł/ha UR)

2004 – – 2101 – – 3393
2005 11,1 61,6 2331 23,3 129,4 4734
2006 11,8 58,1 2332 25,5 125,6 4213
2007 14,4 62,9 2347 27,6 120,6 4301
2008 14,1 58,5 2847 28,5 118,4 4575
2009 14,2 60,6 3103 28,9 123,0 4946
2010 15,3 59,8 2948 30,2 117,9 5599
2011 18,6 62,9 – 34,8 118,0 –
2012 18,8 61,5 – 36,2 118,3 –
2013 19,3 62,7 – 38,5 125,4 –
2014 19,5 62,1 – 40,7 129,4 –
2015 20,3 62,3 – 42,8 131,1 –
2016 21,8 64,3 – 45,7 135,0 –
2017 23,8 64,4 – 50,0 135,4 –
2018 25,1 63,5 – 51,7 130,7 –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, 
2.03.2020.

3 Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie 
Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Poznań 2014. s. 36-38.
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W porównywanych województwach zaobserwować można wzrost wskaźnika, 
natomiast produkcja sprzedana na 1 zatrudnionego była w 2018 roku w stosunku 
do 2005 roku większa o 121,9% w województwie wielkopolskim. Pogłębił się za-
tem dystans między obu województwami (tabela 6). Województwo wielkopolskie 
charakteryzowało się znacznie większym przyrostem produkcji sprzedanej prze-
mysłu na 1 mieszkańca, niż województwo warmińsko-mazurskie. Zróżnicowanie 
to wynosiło w 2005 roku 12,2 tys. zł, natomiast w 2018 roku wzrosło do 26,6 tys. zł. 
Zróżnicowanie pogłębiło się na niekorzyść województwa warmińsko-mazurskie-
go. Natomiast porównując średnie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu 
w ujęciu względnym, to było ono na zbliżonym poziomie i wynosiło w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim 6,5%, a w wielkopolskim 6,3% średniorocznie.

Zarówno województwo warmińsko-mazurskie jak i wielkopolskie należą do 
województw o dużym znaczeniu rolnictwa. Województwa te różnią się w sposób 
zasadniczy strukturą obszarową gospodarstw oraz strukturą użytkowania ziemi. 
Korzystniejsza jest sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie śred-
nia powierzchnia gospodarstwa wynosi około 23 ha UR (według danych Agencji 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa), a w województwie wielkopolskim 
około 13 ha UR. Jednakże poziom produkcji rolniczej jest zdecydowanie wyższy 
w województwie wielkopolskim. Świadczy o tym wartość produkcji towarowej 
(produkcja sprzedana) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Porównywane 
województwa różnią się zarówno poziomem produkcji towarowej na hektar, jak 
i dynamiką w latach 2004-2010 (ze względu na brak danych nie można ustalić 
produkcji towarowej w pozostałych latach, publikowane dane odnoszą się do spi-
su rolnego z 2010 roku). W analizowanych latach produkcja towarowa w cenach 
bieżących wzrosła w województwie warmińsko-mazurskim o 40,3% (średnio 
w roku o 5,8%), a wielkopolskim o 65% (średnio w roku o 8,7%). Ponadto wartość 
produkcji towarowej w województwie wielkopolskim, w stosunku do wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, była wyższa od 60% w latach 2008 i 2009 do 103% 
w 2005 roku. Wykorzystanie podstawowego czynnika produkcji jakim jest w rol-
nictwie ziemia było zdecydowanie lepsze w województwie wielkopolskim.

4. Podsumowanie

Wyniki badań uprawniają do postawienia następujących konkluzji:
 PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca zarówno w 2004 roku jak i 2018 roku 

był zdecydowanie większy w województwie wielkopolskim, niż w warmiń-
sko-mazurskim. W województwie wielkopolskim w 2018 roku wartość 
PKB na 1 mieszkańca wynosiła 59,4 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim 37,8 
tys. zł. W latach 2004-2018 dystans między województwami powiększył się 
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z 7,7 tys. zł do 21,6 tys. zł. Ponadto PKB w województwie warmińsko-ma-
zurskim był o 24-30% niższy od średniej krajowej i w latach 2004-2018 wy-
kazywał tendencje malejącą. 

 Różnicę w rozwoju gospodarczym obu regionów widać także w liczbie za-
rejestrowanych podmiotów gospodarczych. W 2004 roku w województwie 
warmińsko-mazurskim zarejestrowane były 762 podmioty na 10 tys. miesz-
kańców, a w 2018 roku 890. Natomiast w województwie wielkopolskim 
w 2004 roku były zarejestrowane 994 podmioty, a w 2018 roku liczba pod-
miotów wzrosła do 1230. W 2005 roku różnica w liczbie zarejestrowanych 
podmiotów wynosiła 232, natomiast w 2018 roku wzrosła do 340. Wska-
zuje to, że mieszkańcy w województwie wielkopolskim cechują się większą 
przedsiębiorczością, a także, że region ten jest bardziej atrakcyjny dla nowo 
powstających firm.

 Województwo wielkopolskie zaliczane jest do województw o największej 
atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Świadczy o tym liczba podmiotów 
z  kapitałem zagranicznym, a także wielkość kapitału zagranicznego na 
1 mieszkańca. W województwie wielkopolskim w 2018 roku, w stosunku do 
2011 roku, nastąpił wzrost kapitału zagranicznego na 1 mieszkańca w wie-
ku produkcyjnym o 74,9%. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim 
pozostał na tym samym poziomie.

 W przeciwieństwie do warmińsko-mazurskiego, województwo wielko-
polskie należy do najlepiej rozwiniętych przemysłowo regionów Polski. 
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w województwie wielkopolskim w 2018 roku wynosiła 51,7 tys. zł, a w war-
mińsko-mazurskim 25,1 tys. zł. W 2018 roku była ona w województwie 
wielkopolskim o 30,7% większa od przeciętnej krajowej, natomiast w war-
mińsko-mazurskim stanowiła tylko 63,5% średniej krajowej.

 Pozytywna zmiana jaka miała miejsce w województwie warmińsko-mazur-
skim to znaczący spadek bezrobocia z 29,2% do 10,4%. Jednakże w dalszym 
ciągu jest ono najwyższe w kraju. W 2004 roku bezrobocie w województwie 
warmińsko-mazurskim w stosunku do bezrobocia w Polsce było wyższe 
o 53,7%, a w 2018 roku wzrosło do 79,3%. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej dystans dzielący województwo wielkopolskie od warmińsko-mazur-
skiego pogłębił się. Tempo rozwoju gospodarczego było większe w woje-
wództwie wielkopolskim niż warmińsko-mazurskim. Mniejsze różnice 
pomiędzy porównywanymi województwami występują pod względem roz-
woju społecznego.
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STRESZCZENIE

Celem pracy jest ocena rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie warmiń-
sko-mazurskim i wielkopolskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że po akcesji tempo rozwoju gospodarczego było większe w woje-
wództwie wielkopolskim niż warmińsko-mazurskim. Świadczy o tym PKB na mieszkań-
ca, w 2004 roku różnica między województwami wynosiła 7,7 tys. zł, a w 2018 roku wzro-
sła do 21,6 tys. zł. Ponadto PKB w województwie warmińsko-mazurskim był o 24-30% 
niższy od średniej krajowej i w latach 2004-2018 wykazywał tendencję malejącą. Podobna 
sytuacja była pod względem produkcji sprzedanej przemysłu na mieszkańca i produkcji 
towarowej w rolnictwie. Na znaczą przewagę gospodarki województwa wielkopolskiego 
nad warmińsko-mazurskim wskazuje także kapitał zagraniczny na mieszkańca, był on 
w 2018 roku ponad siedmiokrotnie wyższy. Pozytywna zmiana jaka miała miejsce w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim to znaczący spadek bezrobocia z 29,2% do 10,4%. 
Jednakże w dalszym ciągu jest ono najwyższe w kraju. Na podstawie wskaźników rozwoju 
gospodarczego można stwierdzić, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pogłębił 
się dystans dzielący porównywane województwa. 

ROMAN SASS

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VOIVODESHIP WARMIŃSKO-MAZUR-
SKIE AND WIELKOPOLSKA AFTER POLISH ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
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SUMMARY

The aim of the work is to assess the socio-economic development in the Warmiń-
sko-Mazurskie and Wielkopolska voivodships after Poland’s accession to the European 
Union. The research shows that after accession the rate of economic development was 
higher in the Wielkopolska voivodship than in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. 
This is evidenced by GDP per capita, in 2004 the difference between voivodships was 
7.7 thous. PLN and in 2018 increased to 21.6 thous PLN. In addition, GDP in the War-
mińsko-Mazurskie Voivodship was 24-30% lower than the national average and in the 
years 2004-2018 showed a downward trend. The situation was similar in terms of sold 
production of industry per capita and commodity production in agriculture. Foreign ca-



Roman Sass64

pital per capita also indicates a significant advantage of the economy of the Wielkopolska 
voivodship over the Warmińsko-Mazurskie Voivodship, in 2018 it was more than seven 
times higher. A positive change that took place in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship 
is a significant drop in unemployment from 29.2% to 10.4%. However, it is still the highest 
in the country. Based on the economic development indicators, it can be stated that after 
Poland’s accession to the European Union, the distance separating the compared voivod-
ships has widened.
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