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Artyku  prezentuje problematyk  roz-
woju gospodarczego Mazowsza. Autorka 
zauwa a, e Mazowsze jest najlepiej rozwi-
ni tym gospodarczo województwem w Polsce, 
charakteryzuje si  jednak wysokim zró nico-
waniem wewn trznym, g ównie z wzgl du na 
dystans dziel cy aglomeracj  Warszawsk  od 
innych obszarów. W artykule przeanalizo-
wano ogólny poziom rozwoju województwa, 
a tak e wskazano, jakie znaczenie dla roz-
woju maj  inwestycje. Autorka podkre la, e 
szans na zmniejszenie wewn trz regionalnych 
dysproporcji poziomu rozwoju gospodarczego 
mo na upatrywa  w: nowych mo liwo ciach 
realizacji inwestycji, zmienionej polityce 
regionalnej województwa z wykorzystaniem 
nowych okazji, które w tym zakresie stwarza 
polityka regionalna Unii Europejskiej.

1.  Ogólny poziom rozwoju 
gospodarczego Mazowsza
Mazowsze jest najlepiej rozwini tym 

gospodarczo województwem w Polsce, ale 
jednocze nie widoczne jest dosy  silne 
zró nicowanie wewn trz regionalne gospo-
darki.

Wyra a si  to przede wszystkim dystan-
sem, jaki dzieli aglomeracj  warszawsk  
i pozosta e obszary województwa mazo-
wieckiego �– znacznie s abiej rozwini te 
gospodarczo. Potwierdzeniem tego pogl du 
s  badania przeprowadzone przez IbnGR 
dotycz ce sukcesu rozwojowego polskich 
województw (Kalinowski 2006). Mazowsze 
w tym badaniu zaj o pierwsze miejsce pod 
wzgl dem oceny sukcesu gospodarczego 
w grupie 16 województw (tab. 1.).

Wyniki przytoczonego badania potwier-
dzaj  wewn trz regionalne zró nicowane 
sukcesu rozwojowego Mazowsza. Auto-
rzy raportu zwracaj  uwag  na to, e 
niska dynamik  rozwoju charakteryzuj  
si  regiony, które startowa y z wysokiego 
relatywnie poziomu w analizowanym okre-

sie, np. miasto Warszawa i podregion cie-
chanowsko-p ocki. Natomiast najwy sz  
dynamik  odznacza si  podregion ostro-

cko-siedlecki, a nieco ni sz  podregiony 
warszawski i radomski. 

Województwo mazowieckie charakte-
ryzuje si  najwy szym poziomem rozwoju 
gospodarczego w Polsce. Odzwierciedle-
niem tego jest udzia  Mazowsza w warto-
ci PKB, wynosz cy w latach 2003�–2004 

odpowiednio 20,6% i 20,4%. Z tych danych 
wynika , e ponad 1/5 PKB Polski zosta a 
wytworzona na Mazowszu. Wysok  pozy-
cj  Mazowsza w tworzeniu PKB w Polsce 
potwierdza wysoko  PKB per capita. 

Poziom tego miernika wynosi  32,7 tys. 
z  w 2003 roku i 36,6 tys. z  w 2004 roku. 
Oznacza to, e PKB per capita na Mazow-
szu stanowi  ponad 150% tego miernika 
odnosz cego si  do ca ego kraju (tab. 2.). 

Dynamika PKB i PKB per capita na 
Mazowszu by a tylko nieco ni sza w kraju. 
W latach 2003�–2004 wielko ci te dla kraju 
wynosi y 13%, a na Mazowszu 12%. 

Oceniaj c poziom rozwoju gospodar-
czego na Mazowszu w przekroju regional-
nym mo na zauwa y  wyra n  dominacj  
Warszawy, która wytwarza ponad 60% PKB 
przypadaj cego na to województwo, a PKB 

Wewn trz regionalne zró nicowanie 
inwestycji a poziom rozwoju gospodarczego 
na Mazowszu

W adys awa Zborowska

Aspekty sukcesu 
rozwojowego

Lokata 
(w ród 16 

województw) 

Gospodarka 1

Infrastruktura techniczna 4

Kapita  ludzki 1

Warunki ycia 3

Wska nik syntetyczny 1

Tab. 1. Województwo mazowieckie w rankingu 
sukcesu rozwojowego w latach 1999�–2004. 

ród o: Kalinowski T., Sukces rozwojowy polskich 
województw, IbnGR, Gda sk, 2006.
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per capita stanowi Ok 190% tej warto ci 
dla ca ego regionu.

W nast pnej kolejno ci pod wzgl dem 
poziomu rozwoju gospodarczego plasuj  
si  podregiony: warszawski i ciechanowsko-
p ocki. W podregionie warszawskim PKB 
stanowi  7%, a PKB per capita ok. 63% 

tych warto ci przypadaj cych na Mazowsze. 
Daleko od wcze niej wymienionej czo ówki 
znajduj  si  podregiony: radomski i ostro-

cko-siedlecki. Wytworzony w tych regio-
nach PKB stanowi  mniej ni  7%, a PKB 
per capita nieco poni ej 50% tych wielko ci 
w stosunku do ca ego Mazowsza (tab. 3.).

Polska Mazowsze Dynamika 
�– Polska

Dynamika 
�– Mazowsze

Struktura %
Mazowsze/Polska

Lata 2003 2004 2003 2004 rok pop. = 100 rok pop. = 100 2003 2004

PKB (ceny 
bie ce) 
w mln z

816080,6 923248 167876,6 188290 113,1% 112,2% 20,6% 20,4%

PKB na 1 
mieszka ca 21366 24181 32722 36636 113,2% 112,0% 153,1% 151,5%

Warto  
dodana 
brutto 
(ceny 
bie ce) 
w mln z

709165,7 820375 145883,1 167310 115,7% 114,7% 20,6% 20,4%

Warto  
dodana 
brutto na 1 
pracuj cego

54741 63561 69662 79951 116,1% 114,8% 127,3% 125,8%

Nominalne 
doch. dysp. 
gosp. dom. 
w mln z

577787,5 625473 96807,3 107285 108,3% 110,8% 16,8% 17,2%

Nominalne 
doch. dysp. 
gosp. na 1 
mieszka ca

15127 16382 18869 20875 108,3% 110,6% 124,7% 127,4%

Tab. 2. Poziom, dynamika i struktura PKB oraz warto ci dodanej brutto na Mazowszu na tle kraju 

ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 
2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.
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Rys. 1. PKB na 1 mieszk. w z  dla podregionów 
w 2004 r.
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Rys. 2. PKB (ceny bie ce) dla podregionów 
w 2004 r.
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W ocenie poziomu rozwoju gospodar-
czego województwa wa n  rol  odgrywa 
warto  dodana brutto, gdy  mierzy warto  
nowo wytworzon  w wyniku dzia alno ci 
wytwórczej krajowych jednostek instytucjo-
nalnych. Stosuj c ten miernik zauwa amy, 
e potwierdza on dominacj  Warszawy pod 

wzgl dem poziomu rozwoju gospodarczego 
na Mazowszu. Warto  dodana brutto War-
szawy stanowi ponad 60% tej wielko ci 
dla Mazowsza, a w przeliczeniu na 1 pra-
cuj cego ponad 130%. Stosowany miernik 
potwierdza drug  lokat  regionów warszaw-
skiego i ciechanowsko-p ockiego oraz zna-

cz c  ró nic  pod tym wzgl dem widoczn  
w pozosta ych podregionach (tab. 4.).
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Rys. 3. Warto  dodana brutto w mln z  dla pod-
regionów w 2004 r.

Podregiony ciechanowsko-
-p ocki

ostro cko-
-siedlecki warszawski radomski miasto Warszawa

Lata 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

PKB (ceny 
bie ce) 
w mln z

12469,2 16875,0 10716,9 12754,0 27125,7 30575,0 11377,3 12874,0 106187,6 115212,0

PKB na 1 
mieszka ca 19800 26813 14200 16930 20520 22949 15464 17546 62896 68140

Warto  
dodana 
brutto

10835,6 14994,0 9312,9 11333,0 23571,9 29168,0 9886,8 11439,0 92275,9 102375,0

Warto  
dodana 
brutto na 1 
pracuj cego

52860 73830 37520 46329 57583 66143 42249 49479 92497 102068

Tab. 3. Zró nicowanie regionalne PKB i warto ci dodanej brutto na Mazowszu 
ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 

2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.

Podregiony ciechanowsko-
-p ocki

ostro cko-
-siedlecki warszawski radomski miasto 

Warszawa

PKB (ceny 
bie ce) 
w mln z

2003 7,4% 6,4% 16,2% 6,8% 63,3%

2004 9,0% 6,8% 16,2% 6,8% 61,2%

PKB na 1 
mieszka ca

2003 60,5% 43,4% 62,7% 47,9% 192,2%

2004 73,2% 46,2% 62,6% 47,9% 186,0%

Warto  
dodana 
brutto

2003 7,4% 6,4% 16,2% 6,8% 63,3%

2004 9,0% 6,8% 14,1% 6,8% 61,2%

Warto  
dodana 
brutto na 1 
pracuj cego

2003 75,9% 53,9% 82,7% 60,6% 132,8%

2004 92,3% 57,9% 82,7% 61,9% 127,7%

Tab. 4. Udzia  podregionów w PKB i warto ci dodanej brutto na Mazowszu 
ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 

2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.
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Rys. 4. Warto  dodana brutto �– udzia  podregio-
nów w 2004 r.
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Rys. 5. Dynamika PKB na 1 mieszka ca w podre-
gionach w 2004 r.
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Rys. 6. Dynamika warto ci dodanej brutto w pod-
regionach w 2004 r.

Przytoczone warto ci mierników s u-
ce ocenie poziomu rozwoju gospodar-

czego potwierdzaj  tez  o tym, e mimo 
bardzo dobrej pozycji ca ego Mazowsza na 
mapie gospodarczej kraju wyst puj  dosy  
wyra ne ró nice wewn trz regionalne. Przy 
czym wyra nie wida , i  s abiej rozwini te 
s  podregiony wschodniego i pó nocnego 
Mazowsza w porównaniu do pozosta ych. 

2.  Poziom i struktura inwestycji 
na Mazowszu
Inwestycje s  jednym z czynników eko-

nomicznych determinuj cych zmiany poten-
cja u wytwórczego gospodarki. Przyczyniaj  
si  do powi kszenia kapita u rzeczowego 
i poprawy jego produktywno ci. Jednocze -
nie inwestycje stwarzaj  nowe miejsca pracy 
i poprawiaj  wydajno  pracy �– zwi kszaj  
produktywno  pracy. Dlatego ten czynnik 
wzrostu gospodarczego stal si  g ównym 
przedmiotem przedstawianej analizy.

Mazowsze jest postrzegane jako atrak-
cyjny region dla inwestorów. Przeprowa-
dzone przez IbnGR w 2006 roku badania 
dotycz ce tego zagadnienia wskazuj  na 
wysok  pozycj  Mazowsza pod wzgl dem 
atrakcyjno ci inwestycyjnej województw. 
W rankingu cech decyduj cych o ogólnej 
atrakcyjno ci inwestycyjnej województw 
Mazowsze zaj o drugie miejsce pod wzgl -
dem aktywno  województw wobec inwe-
storów, pi te miejsce z punktu widzenia 
dost pno ci transportowej, pierwsze miej-
sce pod wzgl dem ch onno ci rynku oraz 
trzecie miejsce w ocenie poziomu rozwoju 
infrastruktury gospodarczej. Syntetyczny 
wska nik oceny atrakcyjno  i inwestycyjnej 
plasowa  Mazowsze na drugim miejscu za 
województwem l skim w latach 2005�–2006 
(Kalinowski 2006: 93).

O znaczeniu inwestycji w rozwoju 
regionu wiadczy zarówno ich poziom jak 

Podregiony ciechanowsko-
-p ocki

ostro cko-
-siedlecki warszawski radomski miasto 

Warszawa

PKB 135,3% 119,0% 149,0% 113,2% 108,5%

PKB na 1 mieszka ca 135,4% 119,2% 111,8% 113,5% 183,2%

Warto  dodana brutto 138,4% 121,7% 123,7% 115,7% 110,9%

Warto  dodana brutto 
na 1 pracuj cego 139,7% 123,5% 114,9% 117,1% 110,3%

Tab. 5. Dynamika PKB i warto ci dodanej brutto w podregionach Mazowsza w 2004 roku 

ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 
2006,Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.
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i struktura. Problemy te analizujemy w la-
tach 2004�–2005 (tab. 6.).

Inwestycje na Mazowszu stanowi y 
22,7% inwestycji krajowych w 2004 roku 
i 22,1% w 2005 roku. Warto  inwestycji 
na 1 mieszka ca na Mazowszu wynosi a 
168,3% inwestycji krajowych w pierw-
szym roku analizowanego okresu i 164,1% 
w drugim roku.
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Rys. 7. Nak ady inwestycyjne w latach 2004�–2005 
w Polsce w mln z .

W badanym okresie nak ady inwestycyjne 
na Mazowszu wzros y o 6,4%, a inwestycje 
w przeliczeniu na 1 mieszka ca zwi kszy y 
si  o 6,1%. Dynamika tych wielko ci na 
Mazowszu by a ni sza ni  w Polsce, gdzie 
warto ci te osi gn y poziom 8,8%.
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Rys. 8. Dynamika nak adów inwestycyjnych w Pol-
sce i na Mazowszu w latach 2004�–2005.
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Rys. 9. Dynamika nak adów inwestycyjnych na 
1 mieszka ca w Polsce i na Mazowszu w latach 
2004�–2005.

Analiza inwestycji na Mazowszu wed ug 
sektorów w asno ci wskazuje, e w 2004 

Polska Mazowsze Dynamika 
�– Polska

Dynamika 
�– Mazowsze

Struktura % 
Mazowsze/Polska

Lata 2004 2005 2004 2005 rok pop. 
= 100

rok pop. 
= 100 2004 2005

Nak ady 
inwestycyjne 
(w mln z )

120466,7 131054,9 27285,8 29018,7 108,8% 106,4% 22,7% 22,1%

Nak ady inwe-
stycyjne na 
1 mieszka ca 
(w z )

3155 3434 5309 5634 108,8% 106,1% 168,3% 164,1%

Warto  brutto 
rodków trwa-
ych (w mln z )

1747889 1826907 378207,3 396704,4 104,5% 104,9% 21,6% 21,7%

Warto  brut-
to rodków 
trwa ych na 
1 mieszka ca 
(w z )

45787 47879 73495 76915 104,6% 104,7% 160,5% 160,6%

Tab. 6. Poziom, dynamika i struktura nak adów inwestycyjnych i warto ci brutto rodków trwa ych na 
Mazowszu na tle kraju w latach 2004�–2005 

ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 
2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.
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roku inwestycje w sektorze publicznym by o 
25,7%, a w sektorze prywatnym 74,3%. 
Podobna struktura utrzyma a si  w nast p-
nym roku (tab. 7.).

Nak ady inwestycyjne przedsi biorstw 
tak e koncentrowa y si  g ównie w sekto-
rze prywatnym (79,3% w 2004 roku i 75,5% 
w 2005 roku).W kolejnych dwóch badanych 
latach w sektorze publicznym inwestycje 
przedsi biorstw wynosi y nieco powy ej 
20% (tab. 8.).

O produktywno ci nak adów inwesty-
cyjnych decyduje ich struktura rzeczowa 
(tab. 9.).

Budynki 
i budowle
38,5%

Maszyny i urz#dzenia
14,1%

$rodki
transportu

14,1%

Rys. 10. Struktura rzeczowa nak adów inwesty-
cyjnych w przedsi biorstwach na Mazowszu 
w 2005 r.

Lata Ogó em Sektor publiczny Sektor prywatny

2004 w mln z 27285,9 7018,5 20267,4

w % 100% 25,7% 74,3%

2005 w mln z 29018,7 8691,5 20327,2

w % 100% 30,0% 70,0%

Tab. 7. Nak ady inwestycyjne na Mazowszu wg sektorów w asno ci w latach 2004-2005 

ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 
2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.

Lata Ogó em Sektor publiczny Sektor prywatny

2004 w mln z 18545,7 3835,8 14709,9

w % 100% 20,7% 79,3%

2005 w mln z 19458,3 4725,6 14732,7

w % 100% 24,3% 75,7%

Tab. 8. Nak ady inwestycyjne przedsi biorstw na Mazowszu wg sektorów w asno ci 

ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 
2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007. 

Lata Ogó em Budynki i budowle Maszyny i urz dzenia rodki transportu

2004 w mln z 24656,6 9682 12104 2870,6

w % 100% 39,3% 49,1% 11,6%

2005 w mln z 26455,6 10194,5 12533 3728,1

w % 100% 38,5% 47,4% 14,1%

Tab. 9. Struktura rzeczowa nak adów inwestycyjnych przedsi biorstw na Mazowszu 

ród o: obliczenia w asne na podstawie.: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2005, 
2006, Urz d Statystyczny w Warszawie, Warszawa, 2006, 2007.
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W analizowanym okresie struktura 
rzeczowa inwestycji przedsi biorstw na 
Mazowszu by a stabilna. Przedsi bior-
stwa blisko 50% nak adów inwestycyjnych 
przeznaczy y na maszyny i urz dzenia, 
nieco powy ej 30% na budynki i budowle, 
a pozosta e na rodki transportu. Dominu-
j ca pozycja w tej strukturze wydatków na 
maszyny i urz dzenia niew tpliwie wp ynie 
w przysz o ci na produktywno  kapita u 
i wzrost wydajno ci pracy na Mazowszu.

3.  Zró nicowanie regionalne 
inwestycji w województwie 
mazowieckim
Celem poni szej analizy by o poszuki-

wanie odpowiedzi na pytanie, czy dokony-
wane inwestycje na Mazowszu nie s  jedna 
z przyczyn wyra nie widocznego zró nico-
wania wewn trz regionalnego poziomu roz-
woju gospodarczego Mazowsza przedsta-
wionego w pierwszej cz ci artyku u. Jedn  
z p aszczyzn tego badania stanowi analiza 
dynamiki nak adów inwestycyjnych (ogó-
em i na 1 mieszka ca) w poszczególnych 

podregionach (tab. 10.).
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Rys. 11. Dynamika warto ci brutto rodków trwa-
ych wg podregionów Mazowsza w 2005 r.
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Rys. 12. Inwestycje przedsi biorstw wg podregio-
nów Mazowsza w latach 2004�–2005 w mln z .
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Rys. 13. Inwestycje na 1 mieszka ca wg podre-
gionów Mazowsza w latach 2004�–2005

Najsilniej i w zbli onym tempie zmieni y 
si  inwestycje przedsi biorstw w podregio-
nach: warszawskim i radomskim �– wzrost 
rednio o 12 %. Ni szy wzrost inwestycji 

odnotowano w Warszawie (o 9%). Nato-
miast w podregionach: ciechanowsko-
p ockim i ostro cko siedleckim wyst pi  

Podregiony ciechanowsko-
-plocki

ostro cko-
-siedlecki warszawski radomski Miasto 

Warszawa

Inwestycje 
przedsi biorstw 76, 2% 90, 2% 112, 5% 112, 4% 109, 0%

Inwestycje 
na 1 mieszk. 76, 4% 90, 3% 111, 6% 112, 7% 108, 7%

rodki trwale 
przedsi biorstw 105, 4% 105, 4% 107, 5% 104, 7% 103, 3%

rodki trwale 
na 1 mieszk. 105, 6% 105, 6% 106, 6% 104, 9% 103, 0%

Tab. 10. Dynamika nak adów inwestycyjnych i warto ci brutto rodków trwa ych w podregionach 
Mazowsza w 2005 roku 

ród o: Województwo mazowieckie: podregiony, powiaty, gminy 2006, Urz d Statystyczny w Warsza-
wie, Warszawa 2006.
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spadek inwestycji w 2005 roku przeci tnie 
odpowiednio o 23% i nieca e 10%. We 
wszystkich podregionach wyst pi  wzrost 
warto ci brutto rodków trwa ych, przy czym 
najwi kszy by  w podregionie warszawskim 
(o 7,5%), a najni szy w Warszawie.

Zmiany te wynikaj  z faktu wysokiego 
ju  poziomu inwestycji i warto ci brutto 
rodków trwa ych w regionach o wy szym 

poziomie rozwoju gospodarczego.
Zró nicowanie inwestycji na Mazowszu 

dobrze ilustruje ich struktura regionalna 
(tab. 11.). 
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Rys. 14. Struktura inwestycji przedsi biorstw wg 
podregionów Mazowsza w latach 2004�–2005

Najwi kszy udzia  w inwestycjach ogó-
em Mazowsza ma Warszawa �– by o to bli-

sko 45% w analizowanych latach. Ponad 
10% inwestycji przypada o na podregion 
warszawski, a w dalszej kolejno ci na pod-
region ciechanowsko-p ocki �– rednio 7%. 
Wyra nie mniejszy by  udzia  w inwesty-
cjach Mazowsza podregionów ostro cko-
siedleckiego i radomskiego �– poni ej 3%. 
Podobny uk ad kolejno ci podregionów 
wyst powa  przy analizie inwestycji przy-
padaj cych na 1 mieszka ca. W Warsza-
wie stanowi  one ponad 130% poziomu 
Mazowsza, drug  pozycj  w tym rankingu 
zajmuje podregion ciechanowsko-p ocki 
(prawie 50%), a kolejn  warszawski (blisko 
40%). Inwestycje podregionów ostro cko-

Podregiony ciechanowsko-
-p ocki

ostro cko-
-siedlecki warszawski radomski miasto Warszawa

Lata 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Inwestycje 
przedsi -
biorstw

8,0% 5,7% 3,1% 2,6% 10,0% 10,5% 2,6% 2,7% 44,4% 45,5%

Inwestycje 
na 1 miesz-
ka ca

65,0% 46,8% 21,2% 18,1% 38,4% 40,4% 18,0% 19,1% 134,9% 138,2%

rodki 
trwa e 
przedsi -
biorstw

5,5% 5,5% 2,5% 2,5% 8,1% 8,3% 3,5% 3,5% 47,5% 46,8%

rodki 
trwa e na 1 
mieszka ca

45,0% 45,5% 17,0% 17,1% 31,3% 31,9% 24,6% 24,6% 144,4% 142,2%

Tab. 11. Struktura nak adów inwestycyjnych i rodków trwa ych w podregionach na tle Mazowsza

ród o: Województwo mazowieckie: podregiony, powiaty, gminy 2006, Urz d Statystyczny w Warsza-
wie, Warszawa 2006.
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Rys. 15. Struktura inwestycji przedsi biorstw na 1 
mieszka ca wg podregionów Mazowsza w latach 
2004�–2005
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siedleckiego i radomskiego nie przekraczaj  
20% inwestycji przypadaj cych na jednego 
mieszka ca na Mazowszu.

O kierunkach wykorzystania inwestycji 
na Mazowszu i jego podregionach decyduje 
ich alokacja w poszczególnych dziedzinach 
dzia alno ci gospodarczej (tab. 12.).

Na Mazowszu inwestycje przedsi biorstw 
koncentrowa y si  w przemy le (w 2005 r. 
�– 31,9%) oraz w transporcie i czno ci 
(odpowiednio 27%). Ostatni  pozycj  zaj-
muje budownictwo, gdzie ulokowano tylko 
nieca e 2% inwestycji w 2005 roku.

Alokacja inwestycji w poszczególnych 
podregionach ró ni si  od ogólnej na 
Mazowszu.

Znacznie wy sz  koncentracj  inwestycji 
w przemy le zaobserwowano we wszystkich 
podregionach z wyj tkiem Warszawy (nieco 
powy ej 13%). Najwy szy poziom osi gn  
ten wska nik w podregionach: ciechanow-
sko-p ockim ( powy ej 84%w 2005r.) oraz 
radomskim i ostro cko-siedleckim (powy-
ej 70%). 

W transporcie i czno ci wi ksze zaanga-
owanie inwestycji od ogólnego na Mazow-

Podregiony Lata Ogó em Prze-
mys

Budow-
nictwo Handel Transport 

i czno

Po red-
nictwo 
finan-
sowe

Obs uga 
nieru-

chomo-
ci i firm

Mazowsze 2004 w mln z 17488,1 5812,1 290,2 2527,2 4809,5 1595,0 2454,1

w % 100 33,2 1,7 14,5 27,5 9,1 14,0

2005 w mln z 18247,7 5825,3 421,6 3138,6 4806,9 1545,1 2501,2

w % 31,9 2,3 17,2 26,3 8,5 13,8

ciechanow-
sko-p ocki

2004 w mln z 2125,6 1795,0 21,1 68,3 145,9 15,1 80,2

w % 100 84,4 1,0 3,2 6,9 0,7 3,8

2005 w mln z 1576,4 1338,9 14,0 77,7 74,3 7,9 63,6

w % 100 84,9 0,9 4,9 4,7 0,5 4,0

ostro cko-
siedlecki

2004 w mln z 805,0 481,8 42,0 66,1 199,6 7,5 8,0

w % 100 59,9 5,2 8,2 24,8 0,9 1,0

2005 w mln z 696,7 506,3 33,4 76,4 57,7 9,2 13,7

w % 100 72,7 4,8 11,0 8,3 1,3 2,0

warszawski 2004 w mln z 2633,3 1600,5 44,7 400,8 356,1 13,7 217,5

w % 100 60,8 1,7 15,2 13,5 0,5 8,3

2005 w mln z 2935,9 1784,4 53,2 420,8 285,8 17,7 374,0

w % 100 60,8 1,8 14,3 9,7 0,6 12,7

radomski 2004 w mln z 668,5 468,4 5,3 65,2 86,5 15,5 27,6

w % 100 70,1 0,8 9,8 12,9 2,3 4,1

2005 w mln z 735,5 538,6 21,2 76,9 67,5 9,4 21,9

w % 100 73,2 2,9 10,5 9,2 1,3 3,0

Warszawa 2004 w mln z 11255,5 1466,3 177,1 1926,8 4021,3 1543,2 2120,8

w % 100 13,0 1,6 17,1 35,7 13,7 18,8

2005 w mln z 12302,6 1657,1 299,7 2486,7 4321,4 1500,7 2037,0

Tab. 12. Struktura nak adów inwestycyjnych przedsi biorstw Mazowsza i podregionów wg dziedzin 
dzia alno ci gospodarczej

ród o: Województwo mazowieckie: podregiony, powiaty, gminy 2006, Urz d Statystyczny w Warsza-
wie, Warszawa 2006.
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szu (26,3% w 2005 roku) zaobserwowano 
w Warszawie (35,1%), a w pozosta ych pod-
regionach poziom tego wska nika by  ni -
szy �– zamyka  si  w przedziale 4,7%�–8,7%. 
W handlu skoncentrowano 17,2% inwestycji 
na Mazowszu, ale poza Warszaw  (20,2%), 
wska nik ten w pozosta ych regionach nie 
przekroczy  15%. W obs ug  nieruchomo-
ci i firm by o zaanga owanych prawie 14% 

inwestycji przedsi biorstw na Mazowszu. 
Nieco wy szy poziom tego miernika odno-
towano w Warszawie (16,6% w 2005 r.) 
i podregionie warszawskim (odpowiednio 
12,7%). Najmniej zainwestowano w tej 
dziedzinie w podregionie ostro cko-sied-
leckim �– 2%. Na po rednictwo finansowe 
na Mazowszu przeznaczono 8,5% inwe-
stycji przedsi biorstw, w Warszawie by o 
wi cej �– 12,2%. W pozosta ych podregio-
nach wydatki inwestycyjne przedsi biorstw 
w tej sferze w 2005 roku nie przekroczy-
y 2,5%.

Przeprowadzona analiza potwierdza 
silne ró nice w poziomie inwestycji oraz 

warto ci rodków brutto przedsi biorstw 
w poszczególnych podregionach Mazow-
sza. Wyra na koncentracja inwestycji 
w Warszawie i podregionie warszawskim 
nie sprzyja a niwelowaniu ró nic w pozio-
mie rozwoju gospodarczego województwa 
mazowieckiego.

4. Podsumowanie
Szanse na zmniejszenie dysproporcji 

wewn trz regionalnych poziomu rozwoju 
gospodarczego mo na upatrywa  w: nowych 
mo liwo ciach realizacji inwestycji, zmie-
nionej polityce regionalnej województwa 
z wykorzystaniem nowych mo liwo ci, które 
w tym zakresie stwarza polityka regionalna 
Unii Europejskiej.

W podstawowych dokumentach polityki 
regionalnej Mazowsza, jakimi s : Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 2007�–2013 oraz Strategia 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 
roku 2020, wyra nie eksponuje si  popraw  
konkurencyjno ci regionu i zwi kszenie 
spójno ci spo ecznej, gospodarczej i prze-
strzennej województwa. Wa n  cech  tych 
programów, w sferze gospodarczej, jest 
zwrócenie uwagi na tworzenie warunków 
poprawy konkurencyjno ci regionu mazo-
wieckiego przez szczególne wspieranie 
rozwoju przedsi biorstw obszarów poza 
metropolitarnych. Wsparcie inwestycyjne 
przedsi biorstw tych podregionów ma s u-
y  rozwojowi tych dziedzin, które obecnie 

stanowi  o przewagach konkurencyjnych 
regionów. Chodzi g ównie o inwestowanie 
w potencja  innowacyjny, przedsi biorczo , 
tworzenie spo ecze stwa informacyjnego 
oraz kapita  ludzki. Poprawie poziomu 
subregionów s abiej rozwini tych maj  s u-
y  inwestycje w infrastruktur  techniczn  

i ochron  rodowiska naturalnego, a tak e 
wspieranie rozwoju nowych funkcji, np. 
turystyczno-wypoczynkowych.

Przyj te za o enia w przytoczonych pro-
gramach rozwoju Mazowsza s  zbie ne 
z celami Narodowej Strategii Spójno ci 
2007�–2013 i Strategicznymi Wytycznymi 
Wspólnoty 2007�–2013.

Wyrównywaniu ró nic w poziomie roz-
woju podregionów oraz pokonywaniu inwe-
stycyjnych barier tego zjawiska na Mazowszu 
powinny pomóc fundusze unijne. Wed ug 
danych zawartych w Strategicznych Wytycz-
nych Wspólnoty dla Polityki Spójno ci Unii 
Europejskiej na lata 2007�–2013 przewidzia-
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Rys. 16. Struktura nak adów inwestycyjnych 
w przedsi biorstwach podregionów Mazowsza 
wg dziedzin dzia alno ci gospodarczej w latach 
2004�–2005
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nych jest do zainwestowania w europejsk  
gospodark  500 mld euro, z czego przewi-
duje si  80 mld euro na inwestycje w Polsce. 
Mazowszu ma przypa  ok. 2 mld euro.

Struktura rodków przypadaj cych na 
wsparcie rozwoju Mazowsza zgodna jest 
z przyj tymi priorytetami polityki regio-
nalnej województwa mazowieckiego tzn. 
29,4% na regionalny system transportowy, 
23,5% na tworzenie warunków rozwoju 
potencja u innowacyjnego i przedsi bior-
czo ci, 11,2% na przyspieszenie e-rozwoju, 
10,8% na inwestycje w ochron  rodowiska, 
a 9% na rozwój kapita u ludzkiego.

Mo na przypuszcza , e wdro enie 
do praktyki gospodarczej powy szych 
przedsi wzi  inwestycyjnych przyczyni 
si  jednocze nie do poprawy konkuren-
cyjno ci ekonomicznej Mazowsza i przy-
czyni si  do wzmocnienia pozycji gospo-
darczej podregionów oraz do wzrostu ich 
spójno ci. 
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