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Streszczenie: W artykule przedstawiono dynamikę rozwoju województwa warmińsko-mazurskie-
go na podstawie analizy zmian poszczególnych komponentów jego rozwoju z uwzględnieniem 
danych statystycznych z lat 2004–2009. Badania oparto na bazie czynników kształtujących roz-
wój społeczny i gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego.
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Wstęp

Problem rozwoju regionalnego naszego kraju jest przedmiotem wielu opra-
cowań naukowych. Znaczący wzrost zainteresowania tym zagadnieniem wynika 
przede wszystkim z dwóch najważniejszych przyczyn.

Pierwsza z przyczyn wiąże się z postępującym i widocznym wzrostem między-
regionalnych różnić w poziomie i dynamice rozwoju oraz zmian w przestrzennym 
rozkładzie biegunów wzrostu, stagnacji i recesji.

Druga ważna przyczyna wynika z postrzegania przestrzeni regionalnej jako 
ważnej składowej ogólnego rozwoju kraju.

Różnice w dynamice rozwoju województwa warmińskomazurskiego są wyni-
kiem wielu czynników natury zarówno obiektywnej – determinowanej warunkami 
naturalnymi, jak i subiektywnej – wynikającej ze stopnia zaangażowania regionu 
w kształtowanie bieżących procesów wzrostu. Wyżej wymienione czynniki należy 
rozpatrywać na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i przestrzennej.

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie dynamiki zmian rozwoju 
województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2009 w odniesieniu do wy-
branych wskaźników ekonomiczno-społecznych.

PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO
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Ogólna charakterystyka województwa warmińsko-mazurskiego

Województwo warmińsko-mazurskie leży w północno-wschodniej części Pol-
ski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swe 
walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski.

Powierzchnia województwa wynosi 24,173 tys. km2, co stanowi 7,7% powierzch-
ni Polski. Jest czwartym co do wielkości regionem kraju.

Na obszarze tym zamieszkuje 1. 427. 118 osób, to jest 3,7% w relacji do ogólnej 
liczby mieszkańców w Polsce.

Ludność w województwie warmińsko-mazurskim jest stosunkowo młoda. Prze-
ciętna wieku mężczyzn wynosi 34 lata, natomiast kobiet 38 lat.

Pod względem przyrostu naturalnego województwo zajmuje trzecią lokatę 
w Polsce, z czego największy przyrost notuje podregion elbląski.
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Gęstość zaludnienia w województwie warmińsko-mazurskim kształtuje się na 
poziomie 48,4%, co na tle kraju daje 15 miejsce wśród województw. Według danych 
z 2010 r. w tym regionie pracuje 412 tys. osób. Od kilku lat woj. warmińsko-mazur-
skie charakteryzuje się najwyższym w kraju natężeniem bezrobocia. Wskaźnik sto-
py bezrobocia mierzony stosunkiem liczby bezrobotnych do czynnych zawodowo 
mieszkańców regionu, na koniec grudnia 2009 r. wynosił 20,2%. W województwie 
warmińsko-mazurskim pozostaje najwięcej, ze wszystkich województw w Polsce, 
osób bez pracy. Z danych statystycznych wynika, że co 5 osoba w wieku produk-
cyjnym pracuje. Stopa bezrobocia najwyższa jest w podregionie ełckim (co 6 osoba 
pracuje).

Stopień zamożności mieszkańców Warmii i Mazur odbiega niekorzystnie od 
średniej krajowej. Jest to spowodowane w szczególności niskim poziomem przecięt-
nego wynagrodzenia, wysoką stopą bezrobocia i znaczną liczbą osób pobierających 
świadczenia społeczne.

PKB per capita w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 16504 zł i jest 
niższy niż średnia w Polsce (21366 zł). W kilku ostatnich latach PKB per capita 
kształtuje się na poziomie 75–77% średniej dla Polski.

Województwo warmińsko-mazurskie, jako jedno z najmniej zanieczyszczonych 
regionów kraju, objęte jest programem Zielone Płuca Polski. Główne działy go-
spodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospo-
darka leśna, ekoturystyka, produkcja maszyn i urządzeń, gdzie stosuje się czyste 
technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

W VI edycji rankingu Filar Polskiej Gospodarki, przygotowanego przez ogól-
nopolski dziennik „Puls Biznesu” oraz czołową agencję badawczą Pentor Research 
International,  w województwie warmińsko-mazurskim laureatami zostali:

1. „Michelin” Polska – Olsztyn, olsztyńska firma „Michelin” znalazła się na 
pierwszym miejscu (po „Goodyear” i „Bridgestone”) w ośmiu z dziewięciu katego-
rii w rankingu amerykańskiego magazynu gospodarczego „Fortune”1. „Michelin” 
– zdaniem magazynu – ma najlepszą reputację wśród światowych firm z sektora 
producentów części samochodowych.

2. „Dekorglass” – Działdowo, firma zajmująca się dekoracją opakowań szkla-
nych do kosmetyków i alkoholi. „Dekorglass” od początku działalności miał ja-
sno nakreśloną wizję rozwoju. Dzięki systematycznemu inwestowaniu i wdrażaniu 
nowych rozwiązań jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
przedsiębiorstw swojej branży. W odpowiedzi na potrzeby i wymagania jakościowe 
rynku branży alkoholowej stworzył ofertę, która zapewnia rozwiązania na miarę 
oczekiwań klientów. Wiedza i doświadczenie zespołu pracowników pozwala im po-

1 W rankingu wzięło udział 349 firm, w kategorii oceniającej ogólną jakość produktów i usług 
zapewnianych przez daną firmę. Oceny wystawiało ponad 4100 przedstawicieli kadry kierowniczej, 
dyrektorów i analityków giełdowych.
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dejmować najtrudniejsze wyzwania, a wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 
9001:2000 oraz HACCP gwarantują najwyższą jakość wykonywanych zdobień.

3. „Swedwood Poland” oddział w Wielbarku, zakład unikalny ze względu na 
pełne przetworzenie surowca drzewnego w jednym miejscu, począwszy od zakupu 
drewna bezpośrednio w lesie, aż do wyprodukowania gotowych kompletnych mebli.

W firmie dokonano analizy obszarów leśnych, z których pozyskiwany był su-
rowiec oraz wprowadzono w zakładzie pełny system kontroli pochodzenia. Efek-
tem było uzyskanie certyfikatów, które pozwoliły skutecznie kontrolować przepływ 
i źródła pozyskiwania surowca do produkcji mebli dla „Ikea”. Zgodnie z warto-
ściami korporacji wartością nadrzędną dla firmy jest produkcja najwyższej jakości 
mebli przy jednoczesnym zapewnieniu, że na każdym etapie brane jest pod uwagę 
środowisko naturalne i wartości lokalnej społeczności.

4. „Sklejka” – Pisz, zakład z długimi tradycjami, w którym produkuje się sklej-
kę, tarcicę, płyty stolarskie i płyty pilśniowe.

Historia fabryki sięga początków XX wieku. W okresie międzywojennym w Jo-
hannisburgu (ówczesna nazwa miasta w Prusach Wschodnich) istniał zakład prze-
mysłu drzewnego, który w większej części został spalony pod koniec II wojny świa-
towej. Po wojnie odbudowano fabrykę i wznowiono produkcję. „Sklejka” – Pisz SA 
powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Zakłady 
Przemysłu Sklejek w Piszu. Zmiana formy prawnej dała początek restrukturyzacji 
właścicielskiej. Firma konsekwentnie dąży do realizacji ambitnych planów rozwo-
jowych.

5. Grupa „Animex” oddział w Morlinach, producent znanej w świecie szyn-
ki „Krakus”, wyśmienitych wędlin i konserw oraz świeżego mięsa wieprzowego, 
wołowego i drobiowego: indyczego, kurczęcego, gęsiego. Jest od lat największym 
eksporterem mięsa w Polsce.

W organizowanym przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go konkursie „Produkty Najwyższej Jakości”, cztery produkty z „Morlin” zostały 
uznane produktami najwyższej jakości w przemyśle mięsnym „Wiosna 2010”. Jest 
to kolejne z rzędu wyróżnienie przyznane produktom Grupy „Animex” SA za naj-
wyższą jakość produktów.

6. „Prawda” Sp. z o.o. – Zakłady Produkcyjno-Usługowe w Ełku i Olecku, są 
rodzinną firmą założoną w 1989 r. Pierwotnie był to Zakład Produkcji Zabawek, 
należący do Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich w Kielcach. Po spry-
watyzowaniu zakładu podjęto bezpośrednią współpracę z firmą „Ikea” produkując 
zabawki i poduszki tekstylne. Z czasem firma rozpoczęła produkcję wyrobów ze 
sklejki, które znajdują odbiorców na całym świecie.

W 1999 r. uruchomiono nowy zakład o profilu sklejkowo-drzewnym „Eco-Pro-
gres” w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ełku, w którym obecnie pracuje ponad 
150 pracowników. W 2011 r. powstał kolejny zakład w Olecku. Zakład specjalizu-
je się w produkcji mebli skrzyniowych i szkieletowych z sosny oraz brzozy. ZPU 
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„Prawda” został wielokrotnie wyróżniony w licznych konkursach, plebiscytach, 
m.in. znalazł się w rankingu „Gazele Biznesu” prowadzonym przez dziennik „Puls 
Biznesu” oraz w rankingu „Lista 2000” dziennika „Rzeczpospolita”. Firma jest 
jednym z największych pracodawców w regionie.

7. Zakłady Mięsne „Mazury” w Ełku obecnie są jedną z największych firm 
przetwórstwa mięsnego w kraju. Większość wyrobów produkowana jest według 
własnych, oryginalnych receptur, opartych na wieloletnich doświadczeniach firmy.

Wśród produkowanych wyrobów są: mięso wieprzowe i wołowe w elementach, 
wędliny (kiełbasy cienkie, podsuszone, suche), wędliny podrobowe, wędzonki 
(szynki, polędwice, wyroby prasowane), szynki i łopatki konserwowe, konserwy 
mięsne (wieprzowe, wołowe, wieprzowo-wołowe) i tłuszczowo-mięsne, wyroby gar-
mażeryjne.

8. „Indykpol” SA Olsztyn należy do największych producentów mięsa i prze-
tworów indyczych w Polsce. W swojej ofercie ma mięsa z indyków, kurczaków i gęsi.

Strategia rozwoju firmy zakłada stały wzrost potencjału produkcyjnego oraz 
tworzenie pionowo zintegrowanej organizacji. Posiada najlepiej rozwiniętą w bran-
ży drobiarskiej i mięsnej własną bazę surowcową – własne fermy dostarczają około 
20% surowca przetwarzanego przez Spółkę.

Strategia działania „Indykpolu” oparta jest na zasadach marketingowych. 
Uwzględnia przede wszystkim potrzeby i oczekiwania klientów. Dzięki ogólnopol-
skiej sieci dystrybucji „Indykpol” oferuje swoje produkty na terenie całego kraju. 
Jest także największym eksporterem mięsa i przetworów indyczych. Uprawnienia 
eksportowe na rynek Unii Europejskiej ma od 1993 roku. Obecnie na rynku Euro-
py zachodniej lokuje około 30% produkcji.

9. Hotel SPA „Dr Irena Eris” to pięciogwiazdkowy obiekt wypoczynkowy dys-
ponujący luksusowym centrum odnowy biologicznej i centrum fitness. Ośrodek 
położony jest w spokojnej, malowniczej scenerii Parku Krajobrazowego Wzgórz 
Dylewskich.

Wykorzystując doskonałe zaplecze hotelowe, atuty przyrodnicze regionu, naj-
nowszą wiedzę z dziedziny kosmetologii i wellness oraz dobroczynne działanie 
wody firma stworzyła miejsce, gdzie ciało i umysł mogą odpocząć i uwolnić się od 
stresu.

Pięciogwiazdkowy Hotel SPA „Dr Irena Eris” Wzgórza Dylewskie ucieleśnia 
ideę SPA, która jest dzisiaj synonimem luksusu i holistycznego dbania o samopo-
czucie psychiczne i fizyczne.

Znajdujący się na terenie hotelu Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris oferuje 
szereg nowoczesnych i innowacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała, ma-
saże, zabiegi wodne, porady dermatologa, usługi fryzjerskie i inne.

10. „Phillips Lighting Poland”, oddział w Kętrzynie, jest producentem nowo-
czesnych, energooszczędnych, funkcjonalnych, o atrakcyjnym wzornictwie i bar-
dzo wysokiej sprawności opraw oświetleniowych. Firma posiada nowoczesny park 
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maszynowy, poprzez nowe technologie dostosowuje oferowane produkty do wymo-
gów rynkowych, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość.

Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 13 miejsce pod względem atrak-
cyjności inwestycyjnej i także 13 miejsce pod względem atrakcyjności zasobów 
i kosztów pracy wśród 16 województw.

Jeżeli chodzi o stan infrastruktury gospodarczej, mierzonej liczbą specjalnych 
stref ekonomicznych, instytucji otoczenia biznesu, ośrodków naukowo-badaw-
czych, imprez targowo-wystawienniczych województwo warmińsko-mazurskie zaj-
muje ostatnie miejsce w Polsce.

Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2009

Ocenę poziomu rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w latach 
2004–2009 dokonano na podstawie dynamiki zmian następujących komponentów 
rozwoju:

– potencjału demograficznego,
– poziomu życia ludności,
– rynku pracy,
– nowoczesności struktury gospodarczej,
– ochrony środowiska.
Każda z wymienionych grup zjawisk definiowana jest zbiorem cech szczegóło-

wo zamieszczonych w tabeli 1. Wykorzystano w tym zakresie propozycje zamiesz-
czone w literaturze przedmiotu2.

Tabela 1.  Zestawienie cech charakteryzujących komponenty rozwoju regionalnego 
województwa warmińsko-mazurskiego

Komponenty Cechy szczegółowe

I. Potencjał demograficzny 1. gęstość zaludnienia na km2

2. odsetek ludności w wieku produkcyjnym
3. saldo migracji w osobach

2 W. Dziemianowicz, Dynamika międzyregionalnych zróżnicowań społeczno-gospodarczych 
w Polsce w latach 1990–1998, [w:] Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej 
Polski w latach 2000–2006, [red.] J. Szlachta, A. Pyszkowski, IbnGR Gdańsk – Warszawa 
1999; A. Hopfer, E. Piekarska, J. Suchta, System oceny programowania trwałego rozwoju regionu 
woj. warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2001; T. Kudłacz, Rozwój regionalny Polski lat 90. – ocena 
dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań 
instytucjonalno-regulacyjnych, [red.] J. Sząbruk, Gdańsk 2001; Syntetyczne miary poziomu rozwoju 
miast – próba metody, Warszawa 1969.
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Komponenty Cechy szczegółowe

II. Poziom życia ludności 1. powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę
2. liczba osób na 1 mieszkanie

II. Poziom życia ludności 3.  wyposażenie mieszkań w: 
- wodociąg 
- ustęp spłukiwany 
- gaz sieciowy

4. liczba ludności na lekarza
5. liczba ludności na 1 sklep

III. Rynek pracy 1. liczba pracujących na 1000 ludności
2. liczba bezrobotnych na 1000 ludności
3. liczba szkół wyższych

IV. Potencjał gospodarczy 1. podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności
2. prywatne przedsiębiorstwa na 1000 ludności
3. miejsca noclegowe w tys.

V.  Nowoczesność struktury 
gospodarczej

1. udział pracujących w przemyśle i budownictwie
2. udział pracujących w usługach

VI. Ochrona środowiska 1. nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w mln zł

Źródło: opracowanie własne

Posługując się danymi statystycznymi w odniesieniu do wymienionych wyżej 
komponentów rozwoju regionalnego oraz ich cech szczegółowych dokonano syn-
tetycznej oceny zmian, jakie wystąpiły w latach 2004 – 2009 w województwie war-
mińsko-mazurskim (tabela 2).

Tabela 2.  Dynamika rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w latach 
2004–2009

Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

I. Potencjał demograficzny

– gęstość zaludnienia na 1 km2 59 59 100

– odsetek ludności w wieku produkcyjnym 63,4 63 99,36

– saldo migracji (w osobach) -1,976 -2,784 98,8

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 99,4

II. Poziom życia ludności

* liczba osób na 1 mieszkanie 3,15 2,98 91,6

* pow. użytkowa mieszkań na 1 osobę 20,6 22,1 119,8
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Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

– wyposażenie mieszkań w:

– wodociąg 96,2 96,4 100,2

– ustęp spłukiwany 89,2 89,4 100,2

– gaz sieciowy 56,4 70,1 124,2

* liczba ludności na 1 lekarza 646 686 106,1

* liczba ludności na 1 sklep 113 112 99,1

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 105,96

III. Rynek pracy

– liczba pracujących na 1000 ludności 271,0 277 102,2

– liczba bezrobotnych na 1000 ludności 113,6 107,4 94,5

– liczba szkół wyższych 9 9 100

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 98,9

IV. Potencjał gospodarczy

–  podmioty gospodarki narodowej na 1000 
ludności

76,2 80,4 105,5

–  prywatne przedsiębiorstwa na 1000 ludności 71,5 76,6 107,3

– miejsca noclegowe w tys. 34,8 36,8 105,7

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 106,11

V. Nowoczesność struktury gospodarczej

–  udział pracujących w przemyśle i budownictwie 28,6 28,9 101,1

– udział pracujących w usługach 74,0 57,3 106,11

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 103,1

VI. Ochrona środowiska

–  nakłady inwestycyjne na ochronę środowi-
ska w mln zł

137,3 139,1 101,3

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 101,3

Łączny uśredniony wskaźnik dynamiki ww. 
komponentów rozwoju

x x 102,3

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych liczbowych zamieszczonych w rocz-
nikach statystycznych województw 2005 i 2010.
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Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2, wskaźnik rozwoju wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego w latach 2004–2009 ukształtował się na poziomie 
102,3%, co wskazuje na niewielką tendencję wzrostową. Należy przypomnieć, że 
wskaźnik ten w latach 1998–2004 kształtował się na poziomie 99,7%3.

Jednak w odniesieniu do poszczególnych komponentów analizowanego rozwo-
ju wystąpiły znaczne zróżnicowania w ramach ich cech szczegółowych.

Szczególnie niekorzystne zjawiska wystąpiły w potencjale demograficznym. 
Przede wszystkim ma to związek z szybko rosnącym saldem migracji. Korzystne 
tendencje w procesie rozwoju regionu Warmii i Mazur w latach 2004–2009 dotyczą 
potencjału gospodarczego. Na korzystne tendencje wzrostowe miały wpływ nastę-
pujące zjawiska:

� wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej i przedsiębiorstw prywat-
nych,

� wzrost udziału pracujących w przemyśle, budownictwie oraz w usługach,
� rosnąca powierzchnia mieszkań na 1 osobę
� poprawa infrastruktury komunalnej mieszkań.

Tabela 3. Dynamika rozwoju podregionu elbląskiego w latach 2004–2009

Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

I. Potencjał demograficzny

– gęstość zaludnienia na 1 km2 71 71 100

– odsetek ludności w wieku produkcyjnym 59 64,7 109,7

– saldo migracji (w osobach) -2,5 -2,6 96,2

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 101,9

II. Poziom życia ludności

* liczba osób na 1 mieszkanie 3,2 3,1 95,4

* pow. użytkowa mieszkań na 1 osobę 20,1 21,4 106,4

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 100,9

III. Rynek pracy

– liczba pracujących na 1000 ludności 204 229 112,2

3 J. Suchta, A. Drońska, A. Cellmer, Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko- 
-mazurskiego w procesie rozwoju regionu, „Acta Scientiarum Polonorum”, seria „Administratio 
Locorum” 2007, nr 6(1).
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Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

– liczba bezrobotnych na 1000 ludności 80,2 74,2 92,5

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 102,3

IV. Potencjał gospodarczy

– podmioty gospodarki narodowej na 1000 
ludności

69,7 74,1 106,3

– prywatne przedsiębiorstwa na 1000 ludności 69,0 73,1 105,9

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 106,1

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 102,8

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych liczbowych zamieszczonych w Rocz-
nikach statystycznych województw 2005 i 2010.

W podregionie elbląskim wskaźnik rozwoju w latach 2004–2009 ukształtował 
się na poziomie 102,8% i był zbliżony do uśrednionego wskaźnika województwa 
warmińsko-mazurskiego. Wskaźnik poziomu życia ludności znacznie odbiegał od 
wskaźnika liczonego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

W podregionie elbląskim uśredniona skala dynamiki ww. wskaźnika jest o 5% 
niższa niż w całym województwie.

Tabela 4. Dynamika rozwoju podregionu ełckiego w latach 2004–2009

Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

I. Potencjał demograficzny

1. gęstość zaludnienia na 1 km2 45 45 100,0

2. odsetek ludności w wieku produkcyjnym 61 64,5 105,7

3. saldo migracji (w osobach) -2,4 -2,5 96,0

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 100,6

II. Poziom życia ludności

1. liczba osób na 1 mieszkanie 3,2 2,9 94,0

2. pow. użytkowa mieszkań na 1 osobę 20,5 22,1 107,8



99POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA...

Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 100,9

III. Rynek pracy

1. liczba pracujących na 1000 ludności 189 207 109,5

2. liczba bezrobotnych na 1000 ludności 94,8 89,8 94,7

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 102,1

IV. Potencjał gospodarczy

1. podmioty gospodarki narodowej na 1000 
ludności

74,3 79,0 106,3

2. prywatne przedsiębiorstwa na 1000 lud-
ności

73,3 77,8 106,1

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki 
ww. składników

x x 106,2

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 102,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych liczbowych zamieszczonych w Rocz-
nikach statystycznych województw 2005 i 2010.

W podregionie ełckim wskaźnik dynamiki rozwoju w latach 2004–2009 
ukształtował się na poziomie 102,4% i był zbliżony do ww. wskaźnika w podregio-
nie elbląskim.

Należy zauważyć, że sumaryczna skala dynamiki w podregionie ełckim doty-
cząca potencjału gospodarczego była najwyższa spośród trzech podregionów NTS-
3 województwa warmińsko-mazurskiego (106,2%).

Tabela 5. Dynamika rozwoju podregionu olsztyńskiego w latach 2004–2009

Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

I. Potencjał demograficzny

1. gęstość zaludnienia na 1 km2 59 59 100,0

2. odsetek ludności w wieku produkcyjnym 55 65,9 119,8

3. saldo migracji (w osobach) -0,89 -1,1 80,9
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Wyszczególnienie
Komponenty i cechy szczegółowe

2004 2009
2009/2004

%

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 100,2

II. Poziom życia ludności

1. liczba osób na 1 mieszkanie 3,06 2,89 94,4

2. pow. użytkowa mieszkań na 1 osobę 21,0 22,7 108,1

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 101,3

III. Rynek pracy

1. liczba pracujących na 1000 ludności 201 241 119,9

2. liczba bezrobotnych na 1000 ludności 78,4 72,5 92,5

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 106,2

IV. Potencjał gospodarczy

1. podmioty gospodarki narodowej na 1000 
ludności

82,8 86,3 104,2

2. prywatne przedsiębiorstwa na 1000 ludno-
ści

81,2 84,3 103,8

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 104,0

Sumaryczna (uśredniona) skala dynamiki ww. 
składników

x x 103,0

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych liczbowych zamieszczonych w Rocz-
nikach statystycznych województw 2005 i 2010.

Najwyższy wskaźnik rozwoju zanotował podregion olsztyński (103%).
Głównym czynnikiem wpływającym na ten wskaźnik miała sytuacja na rynku 

pracy, która była zdecydowanie lepsza w stolicy Warmii i Mazur i w większych mia-
stach podregionu, niż w podregionie elbląskim i ełckim.

Tabele 3, 4, 5 przedstawiają dynamikę rozwoju podregionów statystycznych 
NTS-3 województwa warmińsko-mazurskiego. Najwyższy wskaźnik rozwoju zano-
tował podregion olsztyński, w dalszej kolejności podregiony elbląski i ełcki.

Przedstawione badania mają charakter diagnozy syntetycznej najważniejszych 
komponentów rozwoju regionu Warmii i Mazur w analizowanym okresie 6 lat.
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Ocena ich może być istotna w porównaniu do opracowań przyjętych dla Stra-
tegii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
do 2020 roku.

Wnioski końcowe

Analiza procesu rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego regionu Warmii 
i Mazur w latach 2004–2009 prowadzi do następujących wniosków:

1. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w badanym okresie wskazu-
je, że w odniesieniu do pięciu jego komponentów wystąpiły znaczne różni-
ce, co miało wpływ na całokształt oceny jego dynamiki przekształceń spo-
łeczno-gospodarczych.

2. Do szczególnie niekorzystnych zjawisk wpływających na rozwój regionu za-
liczyć należy sytuację w potencjale demograficznym. Tendencję wzrostową 
odnotowano przede wszystkim w odniesieniu do warunków życia ludności 
i w ilości podmiotów gospodarczych.

3. Oceniając potencjalne możliwości zwiększenia roli województwa warmiń-
sko-mazurskiego należy w szczególności zwrócić uwagę na poprawę na 
rynku pracy, zmniejszenie ujemnego salda migracji oraz zwiększenie no-
woczesności struktury gospodarczej i potencjału gospodarczego. Ponadto 
niezbędna jest poprawa sytuacji w ochronie środowiska.
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The socioeconomic potential of the Warmian and Masurian 
Wojewodship comprising the time frame from 2004–2009

Summary: This paper presents the dynamics of the development of the Warmian and Masurian 
wojewodship based on the analysis of the changes in the basic components of its development as 
results from the statistical data ascertained over the period from 2004–2009. The investigation 
is based on parameters that affect the socioeconomic development in the Warmian and Masur-
ian wojewodship.

Key words: Warmia and Masuria; demographic potential, living standards, labour market, eco-
nomic potential.


