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POZIOM ROZWOJU SPOECZNO-GOSPODARCZEGO
OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA
WARMISKO-MAZURSKIEGO
Iwona Pomianek
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono zastosowanie miernika rozwoju Hellwiga
jako metody okrelania poziomu rozwoju spoeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych na przykadzie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa warmisko-mazurskiego. Badane województwo charakteryzuje si wyranym zrónicowaniem wewntrznym w zakresie sytuacji spoeczno-gospodarczej – zwaszcza jego podregion olsztyski.
Wyniki bada wskazuj na istotn rol przestrzennych czynników lokalizacyjnych, takich
jak pooenie w stre e bezporedniego oddziaywania wikszych miast czy blisko szlaków komunikacyjnych (w tym take sieci dróg lokalnych), w rozwoju spoeczno-gospodarczym gmin.
Sowa kluczowe: miernik rozwoju Hellwiga, rozwój lokalny, gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie, województwo warmisko-mazurskie

WSTP
Rozwój lokalny jest pojciem wielowymiarowym i stanowi podstawowy cel kadej
jednostki terytorialnej. Wedug D. Nowackiej [1998], proces lokalnego rozwoju, rozumiany jako acuch nastpujcych po sobie zmian, obejmujcy swoim zakresem potrzeby, hierarchie wartoci i celów, charakterystyczne dla danego obszaru, kreuje warunki
dla bardziej efektywnego zagospodarowania lokalnych zasobów oraz przeksztacenia ich
w czynniki rozwoju lokalnego, udziau miejscowych spoecznoci w tworzeniu i kontroli realizacji procesów rozwoju, jak równie pobudzania ekonomicznej efektywnoci
mieszkaców, m.in. poprzez tworzenie sprzyjajcego klimatu dla rozwoju spoeczno-gospodarczego.
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Pobudzanie i dynamizowanie procesów rozwojowych gospodarki lokalnej stanowi
jedn z wanych funkcji wadz gminnych [Sikorska-Wolak 2006]. Samorzd lokalny podejmuje decyzje w sprawach swoich mieszkaców, pamitajc jednak, e sukces podejmowanych dziaa zaley od tego, czy spoeczno lokalna uczestniczy bezporednio
w sprawowaniu wadzy [Woniak 2003]. Radni gmin dysponuj wanymi instrumentami
oddziaywania na gospodark lokaln. Mog wspiera lub odmawia wsparcia inicjatywom gospodarczym mieszkaców gminy, mog zachowa lub przeksztaci struktur
gospodarki gminy. Samorzdy lokalne s uprawnione do tworzenia strategicznych planów rozwoju spoeczno-gospodarczego gminy, maj moliwo promowania jej zasobów i osigni , a take wystpowania o dodatkowe rodki z funduszy strukturalnych
wspierajce lokalne projekty. Faktyczna dziaalno samorzdów lokalnych wyznaczana
jest z jednej strony przez istniejce warunki oraz skal niezaspokojonych potrzeb mieszkaców, z drugiej natomiast przez pogldy konkretnych osób wchodzcych w skad rady
gminy, stopie ich kreatywnoci i aktywnoci, a take kryteria, jakimi si kieruj przy
podejmowaniu decyzji [Krzyanowska 2006]. Jak wskazuj badania A. Kozowskiego
oraz I. Czaplickiej-Kozowskiej [2004], osoby penice funkcj organu wykonawczego
w gminach wiejskich województwa warmisko-mazurskiego wywodziy si zazwyczaj
sporód pracowników gminnych jednostek organizacyjnych sektora publicznego, a wic
byli to najczciej nauczyciele, urzdnicy administracji samorzdowej lub rzdowej,
pracownicy jednostek i zakadów budetowych podlegajcych gminie, rolnicy oraz lekarze. Funkcje radnych gmin penili natomiast przede wszystkim rolnicy, nauczyciele
oraz urzdnicy. K. Heffner i A. Rosner [2002] badajc stopie aktywnoci spoecznoci
lokalnych poddali analizie cechy zwizane z wyksztaceniem i kwali kacjami zawodowymi radnych gmin oraz frekwencj wyborcz lokalnej spoecznoci podczas wyborów
powszechnych (prezydenckich).
Czynniki rozwoju lokalnego mona podzieli na trzy grupy [Bagdziski 1994; Grzebyk 2003]:
– polityczno-ustrojowe, do których zalicza si charakter wadzy (ustrój), zakres kompetencji i uprawnie wadzy rónych szczebli, sposób sprawowania wadzy, relacje
wadza-spoeczestwo oraz stopie akceptacji wadzy przez spoeczestwo;
– spoeczne, wród których wyrónia si potrzeby i wartoci, aspiracje mieszkaców
i organów przedstawicielskich, stosunki midzyludzkie, stosunek do reform, innowacji i postpu technicznego, przedsibiorczo prywatn oraz stosunek wadz lokalnych do przedsibiorczoci;
– ekonomiczno-rodowiskowo-przestrzenne, do których zalicza si zasoby naturalne,
walory rodowiska przyrodniczego, zasoby siy roboczej i jej kwali kacje, potencja
gospodarczy i jego struktur, w tym zwaszcza infrastruktur techniczno-ekonomiczn i spoeczn oraz potencja inwestycyjny.
Na obszarach wiejskich zlokalizowanych w pobliu duych miast coraz mniejsz
rol odgrywa rolnictwo, a zaczynaj dominowa funkcje pozarolnicze. Rozwój mieszkalnictwa i innych funkcji gospodarczych wypiera rolnictwo z obszarów podmiejskich
w kierunku peryferii. Na obszarach podmiejskich mona zaobserwowa szybki rozwój
lokalnego rynku pracy pozarolniczej oraz korzystanie z ssiedztwa miejskiego rynku.
Obszary wiejskie natomiast, pooone peryferyjnie w stosunku do orodków miejskich
i gównych szlaków komunikacyjnych, wykazuj niewielki rozwój pozarolniczych rynActa Sci. Pol.
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ków pracy. Szczególn rol maych miast w kreowaniu nowych funkcji obszarów wiejskich podkrelaj H. Adamczewska-Wejchert i K. Wejchert [1986] – mae miasta, stanowice najliczniejsz grup wród polskich orodków miejskich, staj si orodkami
ycia gospodarczego i kulturalnego, oddziaujcymi na otaczajce je tereny wiejskie.
Z kolei K. Heffner wskazywa na dodatni korelacj midzy rozmiarami miasta a jego
oddziaywaniem na otaczajcy go obszar wiejski, zwaszcza gdy oba obszary pozostaj
ze sob administracyjnie powizane [Heffner 2007], co ma miejsce m.in. w przypadku gmin miejsko-wiejskich. Z jednej strony, orodek miejski umoliwia rozwój i wzrost
aktywnoci spoeczno-gospodarczej mieszkaców wsi. Z drugiej za – strefa cienia
obszarów wiejskich stanowi nie tylko potencjalne zaplecze gospodarcze maego miasta,
lecz równie obszar, dla którego spenia ono funkcje zaopatrzenia i logistyki, wymiany
gospodarczo-spoecznej oraz kontaktu o zakresie lokalnym i ponadlokalnym [Heffner
2002].
Pomimo popularnoci tematyki rozwoju lokalnego, nie istnieje uniwersalna metoda
pomiaru jego poziomu. Do najwaniejszych wskaników wyraajcych poziom rozwoju
gospodarczego naley zaliczy Produkt Krajowy Brutto [Kwiatkowski 2005] w przeliczeniu na jednego mieszkaca (PKB per capita), bdcy syntetyczn miar wartoci produkcji wytworzonej w gospodarce w cigu roku, stosowany przede wszystkim do porówna krajów i regionów. PKB jest równie skadow syntetycznego Wskanika Rozwoju
Spoecznego (Human Development Index, HDI), do wyznaczenia którego przyjmuje si
take wskaniki redniej dugoci ycia, skolaryzacji i analfabetyzmu. Nie jest jednak
moliwe obliczenie wartoci PKB czy HDI dla jednostek na poziomach NTS 4 oraz NTS
5 z uwagi na brak odpowiednich danych statystycznych. Wpywa to znaczco na ograniczenie metodyki bada empirycznych w zakresie poziomu rozwoju lokalnego. Jednym ze
sposobów caociowej charakterystyki poziomu rozwoju spoeczno-gospodarczego jest
przedstawienie go za pomoc jednego syntetycznego wskanika, uwzgldniajcego wiele
czynników determinujcych.
METODA BADA
Badaniem1 w 2008 roku objto gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa warmisko-mazurskiego. Dane do budowy wskanika rozwoju spoeczno-gospodarczego pochodziy z Banku Danych Regionalnych Gównego Urzdu Statystycznego (BDR GUS).
Pierwszy etap doboru zmiennych do budowy wskanika rozwoju gmin mia charakter
merytoryczny i opiera si na studiach literatury, zwizanej z pomiarem rozwoju jednostek terytorialnych [m.in. Babuchowska, Kisiel 2006; Gralak 2005; Rosner 1999, 2002,
2007; Sobala-Gwosdz 2005; Spychalski 2005; Wojewódzka 2007; Zelia 2000]. Wybrane
zmienne maj charakter statyczny i pozwalaj na szeregowanie jednostek terytorialnych
w danym okresie2.

1
Grant promotorski MNiSW pt. Spoeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich (na przykadzie województwa warmisko-mazurskiego), nr projektu
NN114 0295 33, nr umowy 0295/B/H03/2007/33.
2
Przyjto, e jest to jeden rok.
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Majc na uwadze kryteria formalne doboru zmiennych, do budowy wskanika rozwoju gmin przyjto zmienne diagnostyczne o charakterze mierzalnym, dostpne i kompletne. Niektóre potencjalne zmienne, istotne pod wzgldem merytorycznym, nie mogy
zosta wczone do grupy analizowanych zmiennych, gdy w Banku Danych Regionalnych GUS nie s gromadzone pewne dane na poziomie gmin (NTS 5). Niejednokrotnie
take gromadzone dane bywaj niekompletne, co znaczco ograniczyo liczb zmiennych
skadowych miernika rozwoju.
Wstpna analiza danych empirycznych obejmowaa eliminacj zmiennych quasi-staych. W tym celu dla kadej j-tej zmiennej obliczono wspóczynnik zmiennoci. Wspóczynnik ten jest wzgldn miar rozproszenia, której warto wyznaczana jest jako stosunek odchylenia standardowego do wartoci redniej arytmetycznej [Borkowski i in.
2004], zgodnie ze wzorem:
Vj

Sj

(1)

xj

gdzie:
Vj
– wspóczynnik zmiennoci dla j-tej zmiennej
S(xj) – odchylenie standardowe dla j-tej zmiennej, wyznaczane wedug wzoru:
n

Sj

n 1 ¦ ( xij  x j ) 2

(2)

i 1

xi – rednia arytmetyczna j-tej zmiennej, wyznaczana wedug wzoru:
n

xj

n 1 ¦ xij , (i=1, ..., n)

(3)

i 1

*
Ze zbioru zmiennych eliminuje si cechy speniajce nierówno V j d V , gdzie V*
oznacza warto krytyczn wspóczynnika zmiennoci. Jako warto krytyczn przyjto
V* = 0,10. Z uwagi na nisk zmienno wyeliminowano cech odsetek ludnoci w wieku
produkcyjnym.
Nastpnie zbadano si zwizku midzy pozostaymi zmiennymi. W tym celu wykorzystano wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona [Starzyska 2005]. Wspóczynnik ten
suy do badania siy zwizku midzy zmiennymi wyraonymi w wartociach nominalnych i przyjmuje nastpujcy wzór:

n

rxy

¦ ( xi  x )( yi  y )
i 1

n

n

i 1

i 1

(4)

¦ ( xi  x )2 ¦ ( yi  y )2

gdzie: rxy – wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona, X, Y – mierzalne cechy statystyczne, X = (1, 2,…, n), Y = (1, 2,…, n), x , y – rednia arytmetyczna odpowiednio cechy X
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i Y. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona przyjmuje wartoci <–1; 1>, przy czym:
rxy = 0 oznacza brak liniowej zalenoci pomidzy cechami, rxy = 1 oznacza dokadn
dodatni liniow zaleno midzy cechami, a rxy = 1 oznacza dokadn ujemn liniow
zaleno midzy cechami. Cechy, które wykazuj siln wspózaleno nie s uwzgldniane w dalszych badaniach. Dla wszystkich zmiennych skonstruowano macierz korelacji. Jako warto krytyczn wspóczynnika korelacji przyjto r * | 0, 75 | . Z uwagi na
wysoki stopie korelacji z pozostaymi zmiennymi wyeliminowano zmienne: udzia dochodów wasnych w dochodach ogóem oraz udzia wydatków majtkowych inwestycyjnych
w wydatkach ogóem. W rezultacie analiz otrzymano zbiór 17 zmiennych (tab. 1).
Tabela 1. Zmienne diagnostyczne przyjte w badaniach
Table 1. Diagnostic variables accepted in the research
Symbol Zmienna diagnostyczna
X1
wskanik przyrostu naturalnego
X2

odsetek pracujcych w liczbie ludnoci ogóem

X3

saldo migracji w osobach na 1000 mieszkaców

X4

udzia bezrobotnych w liczbie ludnoci w wieku produkcyjnym

X5

drogi gminne o twardej nawierzchni w km w przeliczeniu na 100 km2 w 2004 roku

X6

sie wodocigowa w km w przeliczeniu na 100 km2

X7

sie kanalizacyjna w km w przeliczeniu na 100 km2

X8

udzia procentowy ludnoci korzystajcej z oczyszczalni cieków w ludnoci ogóem

X9

liczba ludnoci w przeliczeniu na 1 placówk biblioteczn

X10

liczba korzystajcych z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania

X11

dochody wasne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkaca

X12

wydatki majtkowe inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkaca

X13

udzia procentowy obszarów chronionych w powierzchni gminy

X14

podmioty gospodarcze prywatne zarejestrowane w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkaców

X15

frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu RP w dniu 21.10.2007 roku

X16

odsetek radnych z wyszym wyksztaceniem

X17

odsetek radnych o wysokich kwali kacjach

ródo: Opracowanie wasne.
Source: Author’s research.

Otrzymane zmienne umoliwiy podzia gmin na trzy klasy rónice si pod wzgldem poziomu rozwoju spoeczno-gospodarczego, przy zastosowaniu taksonomicznego
miernika rozwoju Z. Hellwiga [Hellwig 1968; Nowak 1990]. Jest to jedna z powszechnie
stosowanych metod taksonomicznych, w której miar agregatow oblicza si jako syntetyczny wskanik taksonomicznej odlegoci danego obiektu od teoretycznego wzorca rozwoju. Metoda wzorca rozwoju Hellwiga pozwala uporzdkowa zbiór obiektów
(gmin) Pi (gdzie: i = 1, 2, ..., n), z których kady jest opisany zbiorem m cech diagnostycznych, majcych charakter stymulant lub destymulant.
Opis liczbowy zbioru obiektów moe zosta przedstawiony w formie macierzy obserwacji X o postaci:
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X

ª x11
«x
« 21
« ...
«
¬ xn1

x12
x22
...
xn 2

... x1m º
... x2 m »»
... ... »
»
... xnm ¼

(5)

gdzie xij – oznacza wartoci j-tej cechy dla i-tego obiektu (i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m).
W celu ujednolicenia zmiennych dokonuje si normalizacji cech przez ich standaryzacj zgodnie ze wzorem:
zij

( xij  x j )
Sj

, (j = 1, 2, …, m)

(6)

W efekcie przeksztacenia otrzymano macierz standaryzowanych wartoci cech Z:

Z

ª z11
«z
« 21
« ...
«
¬ zn1

z12
z22
...
zn 2

... z1m º
... z2 m »»
... ... »
»
... znm ¼

(7)

gdzie: zij jest zestandaryzowan wartoci xij.
Powysza macierz stanowia podstaw do wyznaczenia tzw. wzorca rozwoju, tj. abstrakcyjnego obiektu (gminy) P0 o wspórzdnych standaryzowanych z01, z02, …, z0j,
gdzie: z0j = max{zij}, gdy Zj jest stymulant, oraz z0j = min{zij}, gdy Zj jest destymulant.
Wynika z tego, i wzorzec stanowi hipotetyczna gmina o najlepszych zaobserwowanych
wartociach zmiennych. Nastpnie dla kadego obiektu Pi (gminy) wyznaczono odlego od wzorca zgodnie z formu:
di

1

Di 0
(i = 1, 2, …, n)
D0

(8)

gdzie:
m

Di 0

¦ ( zij  z0 j )2
j 1

D0

D0  2S0

D0

n 1 ¦ Di 0

(9)

(odlego i-tego obiektu od obiektu P0)
(10)

n

(11)

i 1

n

S0

n 1 ¦ ( Di 0  D0 ) 2

(12)

i 1
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W ten sposób wyznaczono wskaniki syntetyczne dla kadej gminy. Miernik taksonomiczny di przyjmuje wartoci z przedziau [0, 1]. Im bardziej wartoci cech danej gminy
s zblione do wzorca, tym poziom jej rozwoju jest wyszy, a im bardziej oddalone – tym
niszy.
Do klasy kacji gmin wedug poziomu rozwoju wykorzystano dwa parametry miernika taksonomicznego, tj. redni arytmetyczn i odchylenie standardowe. Wyodrbniono
nastpujce przedziay klasowe (grupy):
– klasa A (wyszy poziom rozwoju) di ! di  sdi (do tej klasy nale gminy, dla których
odlego od wzorca przekracza warto di  sdi ),

– klasa B (redni poziom rozwoju) di  sdi  di d di  sdi (do tej klasy zaliczono gminy,
–

dla których odlego od wzorca zawiera si w przedziale did  sd , di  sd º ),
i
i
i ¼
klasa C (niszy poziom rozwoju) di d di  sdi (do tej klasy nale gminy, dla których

odlego od wzorca nie przekracza wartoci di  sdi ),
gdzie:
di – warto miernika syntetycznego obliczonego metod wzorca rozwoju Hellwiga,
di – rednia arytmetyczna cechy (wskanika syntetycznego) di,
sdi – odchylenie standardowe cechy di.
Oblicze i analiz dokonano w programach Microsoft Of ce Excel 2003 oraz SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 12.0.1, natomiast opracowanie map umoliwi program Stata: Data Analysis and Statistical Software 10.1.

CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBSZARU
Województwo warmisko-mazurskie, utworzone w 1999 roku [Ustawa… 1998],
obejmuje powierzchni 24,2 tys. km2, tj. 7,7% powierzchni kraju oraz 0,6% powierzchni
Unii Europejskiej, zajmujc pod tym wzgldem 4. miejsce w skali kraju oraz 77. miejsce
w skali UE-27. Od pónocy graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
od wschodu z województwem podlaskim, od poudnia z województwem mazowieckim,
od zachodu z województwami kujawsko-pomorskim i pomorskim, a Zalew Wilany zapewnia dostp do Morza Batyckiego.
Zgodnie z unijn Nomenklatur Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych,
na poziomie NTS 1 województwo warmisko-mazurskie wchodzi w skad Regionu Pónocnego (wraz z województwami pomorskim i kujawsko-pomorskim). W granicach województwa (NTS 2) wyodrbniono trzy podregiony (NTS 3) – elblski (31% powierzchni,
37% ludnoci województwa), olsztyski (po 43% zarówno powierzchni, jak i ludnoci)
oraz ecki (26% powierzchni i 20% ludnoci). Na poziomie NTS 4 województwo zostao
podzielone na 19 powiatów ziemskich oraz 2 powiaty grodzkie (Olsztyn i Elblg), a na
poziomie NTS 5 obejmuje 116 gmin (tj. 16 miejskich, 33 miejsko-wiejskie i 67 wiejskich).
W regionie znajduje si 49 miast (ze znaczn przewag miast maych) i 3778 miejscowoci wiejskich. Województwo nie naley do wysoko zurbanizowanych – udzia ludnoci miejskiej utrzymuje si od lat na poziomie 60%, tj. o ok. 1,5 p.p. poniej redniej
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krajowej [Regionalny… 2007]. Okoo 40% ludnoci miejskiej zamieszkuje gównie 3
najwiksze orodki – Olsztyn, Elblg i Ek, a kolejne 33% – miasta do 20 tys. mieszkaców. Olsztyn, stolica województwa, jest najwikszym orodkiem miejskim na pónocno-wschodnim obszarze Polski pomidzy Gdaskiem a Biaymstokiem. Na 1 miejscowo
wiejsk przypadao w 2007 roku rednio 151 mieszkaców (w kraju – 275). Obszary
wiejskie zajmuj 97,5% powierzchni regionu, co plasuje województwo pod tym wzgldem na pierwszym miejscu w skali kraju. Powierzchnia uytków rolnych w 2007 roku
stanowia 55% powierzchni województwa, gruntów lenych – 32%, gruntów pod wodami – 5,7%, a gruntów pod zabudowaniami – 3,5%.
Województwo warmisko-mazurskie pooone jest peryferyjnie w stosunku do europejskich i krajowych centrów aktywnoci, a w skali europejskiej naley do grupy regionów o najsabszej dostpnoci komunikacyjnej i niskim potencjale wynikajcym z posiadanej infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego te jego atrakcyjno dla potencjalnych
inwestorów pozostaje na niezadowalajcym poziomie.

POZIOM ROZWOJU SPOECZNO-GOSPODARCZEGO BADANYCH GMIN
Przy zastosowaniu taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie uszeregowano wzgldem poziomu rozwoju spoeczno-gospodarczego
oraz podzielono na trzy klasy (tab. 2). Najwikszy procent jednostek zaliczonych do klasy A stanowiy gminy miejsko-wiejskie, natomiast w klasie C zdecydowanie dominoway
gminy wiejskie.
Tabela 2. Gminy w województwie warmisko-mazurskim w podziale na klasy poziomu rozwoju
Table 2. Communes in Warmia and Mazury province according to classes of a development level
Klasy poziomu rozwoju
Gminy
miejsko-wiejskie
Województwo
wiejskie
ogóem
razem

A
(poziom wyszy)

B
(poziom redni)

C
(poziom niszy)

Razem

9

22

2

33

6

48

13

67

15

70

15

100

ródo: Opracowanie wasne.
Source: Author’s calculation.

Do klasy A zakwali kowano gminy o wyszym poziomie rozwoju (15 jednostek).
Osiem gmin posiadao status gminy miejsko-wiejskiej. Pozostae o statusie gminy wiejskiej miay charakter gmin podmiejskich, ssiadujc bezporednio z granicami miast na
prawach powiatu: Olsztynem (cztery jednostki) i Elblgiem (jedna gmina)3, lub otaczajc gminy miejskie Giycko oraz Ostróda4. Gówne krajowe szlaki drogowe przebiegay
przez prawie wszystkie gminy z klasy A (14 jednostek). Do klasy B zakwali kowano
3

Due miasta, zamieszkiwane w 2007 roku odpowiednio przez okoo 176 tys. i 127 tys. mieszkaców.
4
rednie miasta, liczce w 2007 roku odpowiednio okoo 30 tys. oraz 33 tys. mieszkaców.
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jednostki o przecitnym poziomie rozwoju, w tym 22 gminy miejsko-wiejskie oraz 48
gmin wiejskich (razem 70 jednostek). W klasie C, do której zakwali kowano gminy
o niszym poziomie rozwoju, znalazo si ogóem 15 jednostek, w tym 13 o statusie
gminy wiejskiej oraz tylko 2 jednostki o statusie gminy miejsko-wiejskiej. Byy to gminy niessiadujce bezporednio z miastami województwa warmisko-mazurskiego. Pi
jednostek ssiadowao z granic polsko-rosyjsk, a dwie leay w dalszej czci powiatów przygranicznych. Przez obszar siedmiu jednostek z klasy C przebiegay gówne drogi
krajowe, pozostae za byy pooone w pewnym oddaleniu od ukadu komunikacyjnego
kraju, a poczenie z innymi gminami umoliwiay drogi wojewódzkie i powiatowe.
Przestrzenny rozkad wartoci miernika rozwoju spoeczno-gospodarczego Hellwiga
przedstawiono na rysunku 1.

A
B
C
gminy miejskie

Rys. 1.

Gminy miejsko-wiejskie i wiejskie województwa warmisko-mazurskiego w podziale na
3 klasy miernika rozwoju Hellwiga
Fig. 1. Urban-rural and rural communes in Warmia and Mazury province, according to 3 classes
of Hellwig development index
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych BDR GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.

W tabeli 3 przedstawiono po 15 pozycji pocztkowych i kocowych w rankingu 100
analizowanych gmin województwa warmisko-mazurskiego. Zarówno w najlepszej klasie (A), jak i w klasie najsabszej (C) zdecydowanie dominoway gminy podregionu olsztyskiego (po 8 z 15 gmin), co wiadczy o gbokim zrónicowaniu rozwojowym tego
podregionu. Gminy o wyszym poziomie rozwoju skupione byy gównie wokó Olsztyna, natomiast w sabszej grupie znalazy si przede wszystkim gminy wiejskie oddalone
i przygraniczne.
PODSUMOWANIE
Województwo warmisko-mazurskie charakteryzuje si oprócz peryferyjnoci przestrzennej równie peryferyjnoci rozwojow, pozostajc w pewnym dystansie do innych
regionów europejskich. Obszary wiejskie województwa cechuje wysoka stopa bezroboOeconomia 9 (3) 2010
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Tabela 3. Ranking gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmisko-mazurskiego
wedug miernika rozwoju Hellwiga
Table 3. Ranking of rural and urban-rural communes in Warmia and Mazury province in accordance
to Hellwig development index
Miejsce
w rankingu
1
2

Powiat

Podregion

Stawiguda

olsztyski

olsztyski

Warto miernika
rozwoju di
0,367

Mikoajki

mrgowski

olsztyski

0,351

A
A

Gmina

Klasa
A

3

Dywity

olsztyski

olsztyski

0,347

4

Gietrzwad

olsztyski

olsztyski

0,334

A

5

Ostróda

ostródzki

elblski

0,300

A

6

Morg

ostródzki

elblski

0,278

A

7

Giycko

giycki

ecki

0,275

A

8

Olecko

olecki

ecki

0,271

A
A

9

Jonkowo

olsztyski

olsztyski

0,265

10

Barczewo

olsztyski

olsztyski

0,260

A

11

Elblg

elblski

elblski

0,258

A

12

Olsztynek

olsztyski

olsztyski

0,247

A

13

Biskupiec

olsztyski

olsztyski

0,245

A

14

Godap

godapski

ecki

0,240

A

15

Wgorzewo

wgorzewski

ecki

0,233

A

86

witki

olsztyski

olsztyski

0,076

C

87

Janowiec Kocielny

nidzicki

olsztyski

0,076

C

…

88

Prostki

ecki

ecki

0,076

C

89

Pienino

braniewski

elblski

0,076

C
C

90

Spopol

bartoszycki

olsztyski

0,072

91

Barciany

ktrzyski

olsztyski

0,065

C

92

Wilczta

braniewski

elblski

0,064

C

93

Dwierzuty

szczycieski

olsztyski

0,054

C

94

Kiwity

lidzbarski

olsztyski

0,051

C

95

Kozowo

nidzicki

olsztyski

0,051

C

96

Kalinowo

ecki

ecki

0,044

C

97

Lelkowo

braniewski

elblski

0,042

C

98

Rychliki

elblski

elblski

0,035

C

99

Górowo Iaweckie

bartoszycki

olsztyski

0,034

C

100

Budry

wgorzewski

ecki

0,032

C

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych BDR GUS.
Source: Author’s calculation based on the CSO data.
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cia, niski poziom zatrudnienia, saba mobilno siy roboczej, saba dostpno do infrastruktury edukacyjnej oraz gorsza dostpno do usug medycznych. Rozproszona sie
osadnicza i saba sie komunikacyjna utrudniaj dostpno do usug, szkó i placówek
zdrowotnych, szczególnie na poziomie ponadlokalnym. Skuteczne przeciwdziaanie tym
zagroeniom i odwrócenie niekorzystnych trendów wymaga wsparcia zewntrznego,
w tym zastosowania instrumentów Unii Europejskiej.
Badane województwo charakteryzuje si wyranym zrónicowaniem wewntrznym
w zakresie sytuacji spoeczno-gospodarczej – zwaszcza podregion olsztyski. Wyniki
bada wskazuj na istotn rol przestrzennych czynników lokalizacyjnych, takich jak
pooenie w stre e bezporedniego oddziaywania wikszych miast czy blisko szlaków
komunikacyjnych (w tym take sieci dróg lokalnych), w rozwoju spoeczno-gospodarczym gmin. Wpyw tego rodzaju uwarunkowa zosta zauwaony przy podziale gmin na
3 klasy wedug miernika rozwoju Hellwiga. W klasie gmin o wyszym poziomie rozwoju
znalazy si gminy miejsko-wiejskie oraz podmiejskie (tj. gminy wiejskie ssiadujce
bezporednio z miastami), natomiast do klasy o niszym poziomie rozwoju zakwali kowano gminy peryferyjne i byy to jednostki gównie wiejskie, pooone z dala od krajowych szlaków komunikacyjnych.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT LEVEL OF RURAL AREAS OF
WARMIA AND MAZURY PROVINCE
Abstract. The paper presents a method of determining a socio-economic development level
of territorial entities on the example of urban-rural and communes rural in Warmia and Mazury province. The region is internally diverse regarding socio-economic situation, especially in the case of Olsztyn subregion. The research results show essential role of spatial
localization factors, including areas of direct inuence of larger cities or access to communication routes (as well as local roads), in socio-economic development of communes.
Key words: Hellwig development index, local development, Warmia and Mazury
province
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