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OTOCZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Paweł Dykas, Jurand Skrzypek

Zrozumienie mechanizmów rynkowych determinujących podaż i popyt na pracę studentów i absolwen-
tów UJ wymaga szczegółowego omówienia rozwoju otoczenia społeczno-ekonomicznego regionu. Stan 
gospodarki w regionie ma duże znaczenie dla funkcjonowania lokalnych rynków pracy, a co za tym 
idzie – determinuje możliwości zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Implikacja ta okazuje się 
istotna zwłaszcza wtedy, gdy gospodarka regionu wchodzi w fazę spowolnienia. Mogą wtedy zaistnieć 
trudności z płynnym przejściem studentów i nowo promowanych absolwentów na rynek pracy (Piróg, 
2013). Niemniej jednak młodzi wykształceni ludzie stanowią główną część kapitału intelektualnego, 
który może wspierać procesy rozwojowe w danym regionie (Strojny, Kuraś, 2015).

Otoczenie społeczne także odgrywa tu istotną rolę, gdyż przesądza o kompetencjach posiadanych 
przez studentów i absolwentów szkół wyższych. Kompetencje mają podstawowe znaczenie na konku-
rencyjnym i zróżnicowanym rynku pracy, ponieważ od nich zależy, w jakim segmencie rynku pracy 
jednostki zostaną ulokowane i jakie role zawodowe zostaną im zaoferowane (Kolasińska, 2011). Z kolei 
na rynku pracy młodzi ludzie podejmują ważne decyzje co do kierunku kształtowania swoich kompe-
tencji przez wybór miejsca pracy, zawodu, specjalności itp. Te decyzje wpływają silnie na perspektywę 
rozwojową rynku pracy, a także determinują popyt na pracę (Słocińska, 2013).

Rynek pracy nie funkcjonuje autonomicznie, a między nim a otoczeniem społeczno-ekonomicznym 
zachodzą silne sprzężenia zwrotne. Analiza tych sprzężeń jest trudna, gdyż należy dokonać tu przeglą-
du szczegółowych danych na poziomie powiatowym. Duża liczba obserwacji oraz niska dostępność 
niektórych danych skłoniła zespół do zawężenia problemu jedynie do wybranych zmiennych, charak-
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teryzujących się wysokim poziomem dezagregacji regionalnej oraz ciągłością szeregów czasowych za 
lata 2008–2017. Podstawą do budowy bazy danych dotyczących otoczenia społeczno-ekonomicznego 
są dane GUS zgromadzone w Banku Danych Lokalnych (BDL, www.bdl.stat.gov.pl).

Zmiennymi opisującymi przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w regionie są płace oraz stopa 
bezrobocia rejestrowanego. Analizowane czynniki gospodarcze przesądzające o ekonomicznym po-
tencjale regionów to produkcja sprzedana przemysłu, poziom zaopatrzenia w środki trwałe, inwestycje 
per capita oraz liczba przedsiębiorstw (po numerach REGON) na 10 tys. mieszkańców. Regionalne 
determinanty społeczne są opisywane przez pryzmat liczby dzieci przypadającej na jedno miejsce 
w przedszkolach, liczbę łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców oraz współczynnik skolaryzacji 
netto w szkołach podstawowych. 

1.1. Województwo małopolskie na tle Polski 

Opis otoczenia społeczno-ekonomicznego małopolskiego rynku pracy należy zacząć od wyodrębnie-
nia powiatów wchodzących w skład województwa małopolskiego. Województwo małopolskie składa 
się z sześciu podregionów NUTS 3: krakowskiego, miasta Kraków, nowosądeckiego, nowotarskiego, 
oświęcimskiego oraz tarnowskiego (zob.  Rysunek 1 oraz  Rysunek 2).

  

Rysunek 1. Podregiony województwa małopolskiego. Stan na dzień 1.01.2018 r.

Źródło: Województwo małopolskie…, 2018, s. 502.

Podregion krakowski obejmuje sześć powiatów ziemskich: bocheński, krakowski, miechowski, 
myślenicki, proszowicki oraz wielicki. Z kolei region nowosądecki skupia cztery powiaty, to jest trzy 
powiaty ziemskie (gorlicki, limanowski i nowosądecki) oraz jeden powiat grodzki – miasto Nowy 
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Sącz. Na podregion nowotarski składają się trzy powiaty ziemskie: nowotarski, suski i tatrzański, a na 
podregion oświęcimski – cztery powiaty ziemskie: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki. 
Podregion tarnowski obejmuje miasto Tarnów (powiat grodzki) oraz trzy powiaty ziemskie: brzeski, 
dąbrowski oraz tarnowski. Ostatni podregion to Kraków – miasto na prawach powiatu (powiat grodzki).

R ysunek 2. Powiaty i podregiony województwa małopolskiego. Stan na dzień 1.01.2018 r.

Źródło: Województwo małopolskie…, 2018, s. 503.

Kraków oraz podregion krakowski zajmują północną i centralną część województwa małopolskie-
go, a podregion oświęcimski reprezentuje zachód województwa. Na wschodzie znajduje się podregion 
tarnowski. Południowy wschód województwa małopolskiego to podregion nowosądecki. Najbardziej 
wysunięty na południe jest podregion nowotarski. 

Celem lepszego zrozumienia dalszych analiz ważne jest uzmysłowienie sobie przestrzennego roz-
mieszczenia powiatów województwa małopolskiego na mapie Polski  (Rysunek 3). Sytuacja ekono-
miczno-społeczna powiatów województwa małopolskiego będzie konfrontowana z sytuacją w innych 
powiatach kraju, co zapewni pełniejszy obraz badanego zjawiska na poziomie regionalnym oraz umoż-
liwi rankingowanie obiektów (powiatów) względem poziomu analizowanych zmiennych. W Polsce 
funkcjonuje razem 380 powiatów, w tym 22 powiaty województwa małopolskiego.
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Ry sunek 3. Powiaty województwa małopolskiego na tle powiatów Polski. Stan na dzień 1.01.2018 r.

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.

1.2. Rynek pracy

Pierwszą zmienną opisującą sytuację na regionalnym rynku pracy są realne płace. Przestrzenne zróż-
nicowanie płac w powiatach traktuje się tu jako średnią arytmetyczną realnych płac (w zł, ceny stałe 
z 2018 r.) za lata 2008–2018 (zo b. Rysunek 4). Płace stanowią istotny czynnik decydujący o migracjach 
zarobkowych ludzi młodych. Ich przeciętny poziom może być traktowany jako miernik poziomu życia. 
Płace również mogą odzwierciedlać poziom wydajności pracy, z którym są dodatnio skorelowane (por. 
m.in. Orłowska, 2013).

W latach 2008–2018 w województwie małopolskim przeciętnie najwyższe płace występowały 
w centralnej i północno-zachodniej części województwa. Typowo dla obszarów wielkomiejskich 
w roku 2018 w Krakowie płace osiągnęły najwyższy poziom w województwie wynoszący 5368,4 zł, 
a tym samym uplasowały się na 17 miejscu w Polsce wśród wszystkich 380 powiatów (z ob. Tabela A1). 
W ostatnim kwintylu płac są powiaty krakowski i olkuski. Bardzo dobra sytuacja pod względem wy-
sokości płac panowała również w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, wielickim, bocheńskim, 
tatrzańskim i tarnowskim grodzkim. W pozostałych powiatach płace były nie wyższe od trzeciego 
kwintyla płac. Na ogół najniższy ich poziom notowany był w powiatach południowych i wschodnich. 
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Należy również zauważyć, że w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z województwem małopolskim 
od strony zachodniej (województwo śląskie) i północno-zachodniej (województwo świętokrzyskie) 
występował zwykle stosunkowo wysoki poziom wynagrodzeń. Najrozleglejsze skupisko lokalizacji 
charakteryzujących się bardzo wysokimi płacami jest obserwowane w Warszawie i okolicach oraz 
w powiatach na osi Lublin–Wrocław.

Rys unek 4. Przestrzenne zróżnicowanie płac w powiatach w latach 2008–2018 (zł, ceny stałe z 2018 r.)

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.

 Tabela 1 przedstawia zróżnicowanie płac w obrębie województw w wybranych latach 2008–2018. 
Zróżnicowanie płac w poszczególnych latach mierzone jest współczynnikiem zmienności opartym na 
odchyleniu standardowym1.

 

1 Współczynnik zmienności oparty na odchyleniu standardowym jest klasyczną i relatywną miarą rozproszenia, powszechnie 
wykorzystywaną w statystyce opisowej. Jest to wielkość stosunkowa, którą można zapisać następująco:

        SxV x
s = ,
        

x

gdzie:
Sx – odchylenie standardowe zmiennej x,
x – średnia arytmetyczna wartości zmiennej x.

Współczynnik zmienności jest wielkością niemianowaną i informuje o tym, jaki procent średniej stanowi przeciętne odchylenie 
wartości zmiennej x od średniej.
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Tabela 1. Zróżnicowanie płac w województwach w wybranych latach 2008–2018

Województwo 2008 2010 2014 2018
Dolnośląskie 0,21 0,20 0,19 0,17
Kujawsko-pomorskie 0,09 0,07 0,08 0,07
Lubelskie 0,15 0,14 0,15 0,13
Lubuskie 0,08 0,07 0,06 0,05
Łódzkie 0,13 0,16 0,17 0,14
Małopolskie 0,09 0,09 0,10 0,12

Mazowieckie 0,17 0,16 0,15 0,15
Opolskie 0,13 0,12 0,10 0,09
Podkarpackie 0,08 0,07 0,08 0,08
Podlaskie 0,08 0,07 0,07 0,07
Pomorskie 0,15 0,14 0,14 0,13
Śląskie 0,18 0,17 0,18 0,18
Świętokrzyskie 0,08 0,07 0,07 0,07
Warmińsko-mazurskie 0,08 0,08 0,07 0,07
Wielkopolskie 0,11 0,11 0,10 0,09
Zachodniopomorskie 0,12 0,10 0,10 0,09
POLSKA 0,15 0,14 0,14 0,14

Źródło: opracowanie własne.

Zróżnicowanie płac w powiatach województwa małopolskiego jest mniejsze aniżeli zróżnicowanie 
wynagrodzeń w skali całego kraju. W 2008 roku przeciętne odchylenie płac w Małopolsce było o 6 punk-
tów procentowych niższe niż w powiatach całej Polski, natomiast w 2018 roku ta różnica wynosiła 
już tylko 2 punkty procentowe. Oznacza to, że zróżnicowanie płac w powiatach Małopolski coraz 
bardziej upodabnia się do zróżnicowania wynagrodzeń w całej Polsce, a dzieje się tak na skutek 
coraz większych dysproporcji w stosunku do przeciętnych płac notowanych w powiatach województwa 
małopolskiego w analizowanym okresie. Jest to tendencja odwrotna do ogólnie panującego trendu 
w pozostałych województwach (poza województwem łódzkim), gdzie obserwuje się zwykle stabilny 
lub spadkowy poziom zróżnicowania płac w powiatach.

Kolejną analizowaną zmienną charakteryzującą rynek pracy jest stopa bezrobocia rejestrowanego. 
Stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej 
zawodowo, stanowi bardzo ważny wskaźnik przesądzający o kondycji lokalnych rynków pracy. Niski 
poziom tego wskaźnika sprzyja wzrostowi gospodarczemu, polepszeniu się jakości życia ludności oraz 
chroni przed negatywnymi skutkami społecznymi wykluczenia z rynku pracy.  Rysunek 5 przedstawia 
odnotowywany poziom stopy bezrobocia w roku 2008 (lewa strona) oraz 2018 (prawa strona) w polskich 
powiatach ze szczególnym wyróżnieniem powiatów województwa małopolskiego.

W pierwszej grupie kwintylowej powiatów pod względem odnotowanego poziomu stopy bezrobo-
cia (20% powiatów Polski o najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego), zarówno w roku 2008, 
jak i w roku 2018, były powiaty krakowski grodzki i krakowski ziemski. W tej grupie kwintylowej 
w roku 2008 stopa bezrobocia nie przekraczała 6,9%. Do grupy tej należały także powiaty: miechowski, 
wielicki, bocheński i tatrzański. W roku 2018 poziom ten wyznaczała granica 4,3%, którą osiągał tylko 
powiat myślenicki. We wszystkich wspomnianych uprzednio powiatach (poza tatrzańskim) sytuacja 
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w 2018 roku uległa poprawie w stosunku do roku 2008, jednak w wypadku powiatów miechowskiego, 
wielickiego i bocheńskiego tempo spadku stopy bezrobocia nie było na tyle szybkie, by utrzymać się 
w pierwszej grupie kwintylowej, więc znalazły się one w grupie drugiej. W wypadku powiatu ta-
trzańskiego obserwowany był zauważalny wzrost stopy bezrobocia z poziomu 6,9% w roku 2008 do 
poziomu 9,4% w roku 2018. Należy nadmienić, iż powiatem o najniższej stopie bezrobocia w woje-
wództwie i jednym z najniższym kraju (zob.  Tabela A2) jest Kraków, niemniej jego pozycja względem 
380 powiatów Polski w ostatnich latach zauważalnie spadła.

W 2008 roku obserwowano na ogół swoisty podział województwa małopolskiego na dwie części: 
zachodnią, z relatywnie niskim poziomem stopy bezrobocia, oraz wschodnią – z relatywnie wysokim 
poziomem stopy bezrobocia. Natomiast w roku 2018 im dalej od Krakowa, tym zwykle większy 
poziom stopy bezrobocia w małopolskich powiatach. Niezmienna jest zaś pozycja powiatu dąbrow-
skiego względem tego wskaźnika w badanym okresie – w latach 2008–2018 powiat ten odnotowywał 
największy poziom stopy bezrobocia w województwie.

Od północy oraz od wschodu powiaty w najbliższym sąsiedztwie województwa małopolskiego 
znajdują się w różnych grupach kwintylowych stopy bezrobocia zarówno w 2008, jak i 2018 roku. 
Z kolei od zachodu w powiatach województwa śląskiego sąsiadujących z województwem małopolskim 
obserwowany był zwykle niski poziom stopy bezrobocia.

 Rysunek 6 pokazuje lokalne autokorelacje przestrzenne stopy bezrobocia w 380 powiatach Polski 
za lata 2008–2018 oraz odpowiadający im wykres punktowy statystyki Morana I. Wykres statystyki 
Morana I przedstawia na osi poziomej standaryzowane wartości zmiennej w poszczególnych lokacjach, 
zaś na osi poziomej – odpowiadające im standaryzowane wartości opóźnień przestrzennych analizo-
wanej zmiennej. Opóźnienia przestrzenne to nic innego jak średnia ważona (wagi zostały wyznaczone 
na podstawie macierzy wag – zob. ramka poniżej) standaryzowanych wartości zmiennej w obiektach 

Rysunek 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa małopolskiego na tle Polski w roku 2008 
(lewa strona) oraz w roku 2018 (prawa strona)

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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sąsiadujących z daną lokalizacją. Wykres statystyki Morana I ukazuje zatem grafi cznie zależność linio-
wą między standaryzowanymi wartościami zmiennej w poszczególnych lokalizacjach i powiązanych 
z nimi standaryzowanymi opóźnieniami przestrzennymi zmiennej. Globalnie rzecz ujmując, wartość 
statystyki Morana I wynosi 0,488, co oznacza występowanie umiarkowanej autokorelacji dodat-
niej w badanym obszarze2. A zatem regiony o niskiej (wysokiej) stopie bezrobocia sąsiadują często 
z regionami o podobnym poziomie tej samej zmiennej.

Na mapie Polski szczególnie uwidaczniają się klastry regionów o dodatnim skorelowaniu prze-
strzennym stopy bezrobocia. Chodzi tu zarówno o regiony z niską, jak i wysoką wartością zmiennej 
z sąsiadami o podobnej wartości zmiennej (tzw. wyspy odpowiednio niskich i wysokich wartości). Rozległe 
skupiska wysokiej stopy bezrobocia obecne są w części północno-zachodniej (głównie powiaty woje-
wództwa zachodniopomorskiego i zachodnie powiaty województwa pomorskiego), północno-wschodniej 
(głównie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego i kilka sąsiadujących powiatów województwa 
mazowieckiego i podlaskiego) oraz centralnej (dwa wschodnie powiaty województwa mazowieckiego – 
sierpecki i płocki wraz z południową i wschodnią częścią województwa kujawsko-pomorskiego, a także 
południowe powiaty województwa mazowieckiego oraz północne powiaty województwa świętokrzyskie-
go). Zauważalne są również trzy duże skupiska niskiej stopy bezrobocia: wielkopolskie (obejmujące na 
ogół centralne i południowe powiaty województwa wielkopolskiego), warszawskie (wraz z Warszawą 
i powiatami ościennymi) oraz śląsko-małopolskie. Powiaty bezpośrednio graniczące z miastem Krakowem 
oraz powiaty myślenicki, wadowicki i oświęcimski należą do skupiska śląsko-małopolskiego, wyzna-
czając tym samym obszar o dodatnim przestrzennym skorelowaniu niskiej stopy bezrobocia. 

2 Stosowane oprogramowanie uniemożliwia przetestowanie istotności współczynnika Morana I na poziomie glo-
balnym.

 Rysunek 6. Lokalne autokorelacje przestrzenne stopy bezrobocia w latach 2008–2018 (lewa strona) oraz odpowiadający 
im wykres Morana I (prawa strona)

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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3 Jako jeden z najprostszych przykładów macierzy wag przestrzennych może posłużyć macierz sąsiedztwa. W takiej niestanda-
ryzowanej macierzy kwadratowej, o rozmiarze zdeterminowanym liczbą lokalizacji, bezpośrednie sąsiedztwo między lokalizacjami 
i oraz j oznaczać będzie wagę wi j = 1, a jeśli lokalizacje i oraz j nie sąsiadują ze sobą, waga ta przyjmie wartość 0 (wi j = 1). Więcej 
na ten temat na stronie: http://manuals.pqstat.pl/przestrzenpl:mwagpl (dostęp: 27.01.2020).

Globalna statystyka Morana I
Globalna statystyka Morana I jest miarą zależności przestrzennych. Statystyka ta przesądza o tym, czy w całym ba-
danym obszarze występuje zjawisko autokorelacji przestrzennej, która na ogół oznacza wpływ procesu lub zjawi-
ska w punkcie/punktach przestrzeni na przebieg tego procesu lub zjawiska w innym punkcie/punktach przestrzeni 
(Kołodziejczak, Kossowski, 2016: 24). W kontekście badań regionalnych można rzec, iż statystyka Morana określa 
stopień skorelowania wartości zmiennej z jednej lokalizacji z wartością tej samej analizowanej zmiennej z dru-
giej lokalizacji. Zależności przestrzenne prowadzą do tworzenia się skupisk lokalizacji o podobnych wartościach 
zmiennej (autokorelacja dodatnia) bądź o wartościach biegunowo różnych (autokorelacja ujemna). Na kształtowa-
nie się wielokierunkowych interakcji przestrzennych wpływa położenie (sąsiedztwo, odległość) analizowanych 
lokalizacji, zgodnie z zależnością – im bliżej znajdują się lokalizacje, tym silniej na siebie oddziałują (Antczak, 
Lewandowska-Gwarda, 2009). W rozumieniu globalnym statystykę Morana I można zapisać jako (Müller-Frą-
czek, Pietrzak, 2008):
 
 

gdzie:
n – liczba obserwacji;
xi – wartość zmiennej w i-tej lokalizacji;
x – średnia arytmetyczna wartości analizowanej zmiennej;
wi j – elementy przestrzennej macierzy wag3.
Wartość globalnej statystyki Morana I można traktować jako ważony współczynnik korelacji liniowej Pearsona. 
Przyjmuje ona wartości z przedziału <–1; 1>, przy czym wartości większe od zera oznaczają dodatnią korelację 
przestrzenną (istnienie skupiska wysokich–wysokich i niskich–niskich wartości), a wartości mniejsze od zera – 
korelację ujemną (skupiska wartości wysokich–niskich i niskich–wysokich). Występowanie zjawiska autokorelacji 
przestrzennej wiąże się ze sprawdzeniem, czy wspomniane wyżej zależności nie wynikają ze stochastycznego 
charakteru badanego zjawiska. Do tego celu wykorzystywany jest prosty test:
H0: I = 0
H0: I ≠ 0.
Statystyka testowa o rozkładzie normalnym:                           , gdzie E(I) i var(I) to odpowiednio wartość oczeki-
wana i wariancja.

Lokalna statystyka Morana Ii

Lokalna statystyka Morana Ii koncentruje się nie na całym badanym obszarze (jak robi to statystyka globalna), lecz 
na wybranej i-tej lokalizacji. Wyznaczana jest ona dla każdej lokalizacji i informuje o podobieństwach/różnicach 
wartości badanej zmiennej w regionach sąsiadujących. Przesądza więc o tym, w której części badanego obszaru 
mamy do czynienia z autokorelacją przestrzenną. Statystykę lokalną Morana Ii z wykorzystaniem standaryzowanej 
macierzy wag wyznacza się następująco (Woźniak, Sikora, 2007):

Interpretację i testowanie istotności współczynnika lokalnego dokonuje się w sposób analogiczny jak przy okazji 
współczynnika globalnego.
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1.3. Otoczenie ekonomiczne

Kolejną analizowaną zmienną są środki trwałe przypadające na mieszkańca w latach 2008–2017, wy-
rażone w tys. zł w cenach stałych z roku 2018. Ich przestrzenne zróżnicowanie w powiatach przedsta-
wia  Rysunek 7. Środki trwałe na mieszkańca jako zmienna stosunkowa ukazuje stopień zaopatrzenia 
ludności (a więc w dużej części i siły roboczej) w maszyny, urządzenia, budynki i środki transportu. 
W kontekście regionalnym wartość tej zmiennej może informować o poziomie zaawansowania tech-
nologicznego danej lokalizacji.

Najlepiej zaopatrzone w środki trwałe są miasta na prawach powiatu województwa małopolskiego, 
odpowiednio (dla 2018 roku, zob. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Tabe-
la A3) Tarnów, Kraków oraz Nowy Sącz. Przeciętny poziom środków trwałych na mieszkańca za lata 
2008–2017 był tam większy od 44,6 tys. zł per capita, co oznaczało przynależność do ostatniej grupy 
kwintylowej zmiennej. Do tej grupy zalicza się również powiat chrzanowski. Wysoki stopień zaopa-
trzenia w środki trwałe (czwarta grupa kwintylowa) obserwowany był również w powiecie olkuskim, 
oświęcimskim, wielickim i tatrzańskim. Bardzo niski i niski poziom środków trwałych per capita 
występował na ogół w powiatach południowych i wschodnich województwa małopolskiego. 

Zachodnie otoczenie województwa małopolskiego pod względem środków trwałych na mieszkańca 
charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem analizowanej zmiennej w powiatach. Nieco słabsze 
zjawisko o podobnym charakterze występuje na wschodzie, w powiatach województwa podkarpackie-
go bezpośrednio graniczących z województwem małopolskim. Powiaty graniczne od strony północnej 
cechują się zwykle niskim poziomem środków trwałych per capita. 

 Rysunek 7. Przestrzenne zróżnicowanie środków trwałych na mieszkańca w powiatach w latach 2008–2017 (w tys. zł, 
ceny stałe z 2018 r.)

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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Środki trwałe na mieszkańca są zmienną stosunkową, gdzie w liczniku występuje wartość środków 
trwałych w danej lokalizacji, zaś w mianowniku – liczba ludności zamieszkująca daną lokalizację. Po-
wyższe rozważania można więc uszczegółowić przez przeanalizowanie średniorocznego tempa zmian 
samych środków trwałych w powiatach oraz średniorocznego tempa zmian liczby ludności w latach 
2008–2017. Przestrzenne zróżnicowanie środków trwałych na mieszkańca w powiatach w roku 2017 
w podziale na wspomniane uprzednio tempa zmian przedstawia  Rysunek 8.

Rysunek 8 horyzontalnie porządkuje na trzech mapach w rzędzie powiaty charakteryzujące się 
tempem wzrostu środków trwałych od najmniejszych wartości (począwszy od strony lewej), poprzez 
umiarkowane (środkowe mapy), aż do wartości największych (mapy po prawej). Obiekty (powiaty), 
które cechowały się najmniejszymi wartościami omawianej zmiennej, odnotowywały średnioroczne 
tempo zmian wartości zmiennej mniejsze niż 3,17% (3,17% to wartość nieklasycznej mierze położenia, 
charakteryzującej 33,(3)% populacji). Umiarkowane tempo zmian oznacza średnioroczne względne 
zmiany z przedziału (3,17%; 5,39%). Natomiast największe tempo zmian zmiennej przyjmuje wartości 
nie mniejsze od 5,39%. Wertykalnie uporządkowane są trzy mapy w kolumnie, gdzie od dołu zgrupo-
wane są powiaty o najmniejszych wartościach tempa wzrostu populacji, poprzez tempo umiarkowane 
(środkowe mapy), aż do tempa najwyższego (górne mapy). Obiekty (powiaty), które cechowały się naj-
mniejszymi wartościami tempa wzrostu populacji, odnotowywały średnioroczne tempo zmian wartości 
zmiennej mniejsze niż –0,16% (–0,16% to wartość nieklasycznej miary położenia, charakteryzującej 
33,(3)% populacji). Umiarkowane tempo zmian oznacza średnioroczne względne zmiany z przedziału 
(0,16%; 0,13%). Zaś największe tempo zmian zmiennej przyjmuje wartości nie mniejsze od 0,13% 
i jest reprezentowane przez obiekty znajdujące się w górnych mapach.

Prawa górna mapa (por.  Rysunek 8) ukazuje powiaty o najszybszym tempie wzrostu zarówno 
środków trwałych (co najmniej 5,39% rocznie), jak i liczby mieszkańców (co najmniej 0,13% rocznie) 
w latach 2008–2017. Z kolei lewa dolna mapa przedstawia powiaty o najniższym tempie wzrostu 
środków trwałych (mniej niż 3,17% rocznie) oraz najniższym (i ujemnym) tempie wzrostu liczby lud-
ności (mniej niż –0,16% rocznie) w powiatach w latach 2008–2017.

Powiatami małopolskimi o najszybszym tempie wzrostu środków trwałych i jednoczesnym naj-
szybszym tempie wzrostu ludności są powiaty: wadowicki, suski, wielicki, bocheński, tarnowski oraz 
nowosądecki. Cechuje je zróżnicowany poziom środków trwałych na mieszkańca. Na drugim biegunie 
powiatów o ujemnym tempie przyrostu ludności oraz najniższym tempie wzrostu środków trwałych 
są powiaty miechowski i chrzanowski. Interesujący jest fakt, że to właśnie północne i grodzkie (poza 
Krakowem) powiaty cechuje najniższe tempo wzrostu ludności. Obok miechowskiego i chrzanowskiego 
ujemne tempo przyrostu ludności odnotowują również powiat olkuski i Nowy Sącz (przeciętne tem-
po wzrostu środków trwałych), a także Tarnów (wysokie tempo wzrostu środków trwałych). W tych 
dwóch miastach obserwowany jest proces dezurbanizacji. Przeciwne trendy panują w Krakowie oraz 
w powiecie krakowskim, myślenickim i nowotarskim, gdzie obok wysokiego tempa wzrostu liczby 
ludności nastąpił również przeciętnie szybki wzrost środków trwałych.

Zmienną ściśle powiązaną ze środkami trwałymi na mieszkańca są inwestycje per capita (w tys. 
zł na mieszkańca, przeciętny poziom w latach 2008–2017). Ich przestrzenne zróżnicowanie w po-
wiatach, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów małopolskich, przedstawi a Rysunek 9. Poziom 
inwestycji per capita w danej lokalizacji przesądza o możliwości kreowania popytu na dobra kapitałowe 
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i tym samym zwiększania potencjału gospodarczego regionu. Nowe inwestycje to często nowe miejsca 
pracy, rosnące dochody lokalnych społeczności i większa konsumpcja, które wtórnie przekładają się na 
konieczność powiększania rozmiarów produkcji.

W województwie małopolskim szczególnie uwidacznia się swoisty pas średnich i wysokich inwe-
stycji per capita ciągnący się od zachodnich i północno zachodnich powiatów województwa (olkuski, 
chrzanowski, oświęcimski), poprzez Kraków i powiat krakowski, dalej na wschód przez powiaty: 
wielicki, bocheński, brzeski i tarnowski z Tarnowem. Pas ten jest częścią większego pasa wysokich 
inwestycji per capita, który rozpoczyna się od południowo-zachodniego krańca Polski (powiat zgo-
rzelecki), a dalej przebiega przez stolice województwa dolnośląskiego i opolskiego, łącząc się ze 
Śląskiem i pasem małopolskim, kończąc swój bieg w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Inwestycje 

 Rysunek 8. Przestrzenne zróżnicowanie środków trwałych na mieszkańca w powiatach w roku 2017 ze względu na 
średnioroczne tempo zmian środków trwałych (oś pozioma) i średnioroczne tempo zmian liczby ludności (oś pionowa) 
w latach 2008–2017

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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per capita charakteryzuje duża zmienność w czasie, stąd w okresie 2008–2017 występowały częste 
zmiany pozycji lidera w rankingu tej zmiennej w województwie małopolskim. W 2017 roku pierwszą 
pozycję zajmował powiat oświęcimski z inwestycjami per capita na poziomie 5,59 tys. zł/os., drugą 
Nowy Sącz (5,55 tys. zł/os.), a trzecią Kraków (5,49 tys. zł/os.) (zob. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych z BDL. Tabela A4). Najniższy poziom inwestycji na mieszkańca w województwie, 
będący jednocześnie jednym z najniższych poziomów w kraju, występuje na północy województwa 
w powiatach proszowickim, miechowskim i dąbrowskim, gdzie w 2017 odnotowywano odpowiednio 
następujące wartości zmiennej: 0,67, 0,59 i 0,57 tys. zł/os. 

Środki trwałe per capita i inwestycje per capita w powiatach są silnie skorelowane. Pokazuje to 
 Rysunek 10 przedstawiający zależność między przeciętnymi wartościami zmiennych (oś pionowa 
inwestycje per capita, oś pozioma – środki trwałe per capita) w latach 2008–2017 w grupie powiatów 
małopolskich i w grupie pozostałych powiatów.

W grupie powiatów Małopolski zmienność wartości jednej zmiennej objaśnia zmienność wartości 
drugiej w nieco ponad 70%, a w grupie pozostałych powiatów stopień objaśniania jest nieco wyższy 
i wynosi około 73%. Statystycznie rzecz ujmując, na ogół przy zerowych środkach trwałych przypa-
dających na mieszkańca w powiatach małopolskich obserwuje się inwestycje na poziomie 0,87 tys. 
zł/os., podczas gdy w pozostałych powiatach inwestycje te przyjmują niższą wartość – 0,53 tys. zł/os. 
Nachylenie prostych reprezentujących szacowaną zależność liniową między analizowanymi zmiennymi 
w obu grupach powiatów jest różne. W powiatach województwa małopolskiego jest ono mniejsze, stąd 
zwykle wraz ze wzrostem wartości środków trwałych per capita inwestycje per capita rosną wolniej 
aniżeli w grupie pozostałych powiatów. Wartość tego nachylenia w Małopolsce wynosi około 0,05 co 
oznacza, że wzrostowi środków trwałych na mieszkańca o 1 tys. zł /os. towarzyszyło zwiększenie się 
inwestycji na mieszkańca w regionie przeciętnie o 0,05 tys. zł/os. 

Ry sunek 9. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji w powiatach w latach 2008–2017 (w tys. zł na mieszkańca, ceny 
w 2018 r.)

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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 Rysunek 10. Zależność między przeciętnym poziomem środków trwałych per capita a przeciętnym poziomem inwestycji 
per capita w latach 2008–2017 w grupie powiatów województwa małopolskiego oraz w pozostałych powiatach kraju

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.

Analiza otoczenia ekonomicznego województwa obejmuje także liczbę podmiotów zarejestrowa-
nych w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców w powiatach w latach 2008–2018. Ich przestrzenne 
zróżnicowanie przedstawia  Rysunek 11.

Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON może odzwierciedlać poziom przedsię-
biorczości i warunków do prowadzenia biznesu w danej lokalizacji oraz jej zdolność do przyciągania 
nowych przedsiębiorstw. Największa liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w latach 
2008–2018 występowała w Krakowie (1822 podmioty/10 tys. mieszkańców w roku 2018 – pierwsze 
miejsce w województwie w całym badanym okresie – zob. aneks A5) i Nowym Sączu oraz w powiecie 
tatrzańskim (1575 podmioty/10 tys. mieszkańców w roku 2018 oraz drugie miejsce w województwie 
w całym badanym okresie – zob. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Tabela 
A5) i wielickim. Najgorsza sytuacja pod względem analizowanej zmiennej panuje we wschodnich 
powiatach Małopolski. W całym badanym okresie lokatę przedostatnią i ostatnią w zestawieniu licz-
by podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców w województwie zajmowały odpowiednio powiaty 
tarnowski (604 podmioty/10 tys. mieszkańców w 2018 roku) i dąbrowski (659 podmiotów/10 tys. 
mieszkańców w 2018 roku).

Oszacowanie statystyki globalnej Morana I w przypadku rozważanej zmiennej dało wynik 0,46, 
co oznacza występowanie umiarkowanej autokorelacji dodatniej na obszarze całego kraju. Szcze-



231. Otoczenie społeczno-ekonomiczne Krakowa i województwa małopolskiego 

 Rysunek 11. Przestrzenne zróżnicowanie liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 10 tys. miesz-
kańców w powiatach w latach 2008–2018

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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góły ukazuje wykres Morana zaprezentowany na rysunku 12. Lewa strona tego rysunku przedstawia 
lokalne autokorelacje przestrzenne liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 10 tys. 
mieszkańców w 380 powiatach Polski za lata 2008–2018. 

Wschodnia część Polski została zdominowana przez niebieski kolor, a zatem uwidacznia się tam 
rozległe skupisko powiatów o wzajemnie ze sobą lokalnie skorelowanej niskiej liczbie podmiotów 
zarejestrowanych w systemie REGON na 10 tys. mieszkańców. Obszar ten obejmuje w znacznej części 
województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, 
świętokrzyskie i małopolskie. Skupisko skorelowanej przestrzennie niskiej liczby podmiotów REGON 
otacza małą wyspę, skupiającą powiaty Warszawy i okolic, która charakteryzuje się przeciwnie auto-
korelacją wysokiej liczby zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Wyspy podobne do 
warszawskiej można znaleźć również między innymi w północno-zachodniej Polsce i okolicach Poznania.

Wschodnie powiaty województwa małopolskiego należą do rozległego skupiska powiatów o wzajem-
nie skorelowanej niskiej liczbie podmiotów REGON na 10 tys. mieszkańców. Dodatkowo badanie auto-
korelacji przestrzennej wykazało w Tarnowie występowanie ujemnej autokorelacji przestrzennej typu 
wysokie–niskie wartości. Oznacza to, że wskazany powiat grodzki jest otoczony przez obszary o niskiej 
liczbie zarejestrowanych podmiotów i nie wynika to ze stochastycznego charakteru badanego zjawiska. 

Rysunek 12 przedstawia wartość autokorelacji przestrzennej analizowanej zmiennej między 
wszystkimi parami powiatów w zależności od odległości (podzielonych na 10 przedziałów – oś pozio-
ma) pomiędzy ich centroidami4. Wykres ten potwierdza ugruntowany podział na Polskę wschodnią 
i na Polskę zachodnią ze względu na liczbę podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na

4 Punkt związany z obszarem w szczególności z wielokątem, leżący wewnątrz niego, reprezentujący geometryczne 
uściślenie intuicyjnego „środka” obszaru. Zob. hasło: Centroid, https://geodacenter.github.io/glossary.html (dostęp:
27 maja 2020). 
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10 tys. mieszkańców. Objawia to się tym, iż po przekroczeniu odległości między centroidami par po-
wiatów równej 457,5 km z każdym następnym przedziałem odległości obserwuje się coraz silniejszą 
autokorelację ujemną (oś pionowa).

Rysunek 12. Wartość autokorelacji przestrzennej liczby podmiotów REGON między parami powiatów w zależności 
od odległości między ich centroidami

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.

 Rysunek 13. Statystyka lokalna Morana Ii w powiatach i wykres Morana dla liczby podmiotów w systemie REGON 
na 10 tys. mieszkańców

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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Zmienną, która wieńczy opis otoczenia ekonomicznego, jest produkcja sprzedana przemysłu 
w powiatach w latach 2008–2017 (w tys. zł na mieszkańca, ceny stałe z 2018 r.). Jej przestrzenne 
zróżnicowanie przedstawi a Rysunek 14.

 Rysunek 14. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach w latach 2008–2017 (w tys. 
zł na mieszkańca, ceny stałe z 2018 r.)

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa

Wysokie wartości produkcji sprzedanej przemysłu per capita obserwowane są w powiatach, gdzie 
zlokalizowany jest prężnie działający przemysł. W województwie małopolskim są to powiaty Kraków, 
Tarnów, wielicki i oświęcimski. Południowe, wschodnie i północno-wschodnie powiaty charakteryzo-
wały się na ogół niskim przeciętnym poziomem omawianego wskaźnika w latach 2008–2017. Za-
chodnie otoczenie województwa małopolskiego (wschodnie powiaty województwa śląskiego) w latach 
2008–2017 należały zwykle do przedostatniej bądź ostatniej grupy kwintylowej zmiennej, co może 
świadczyć o wysokiej koncentracji przemysłu w tym obszarze.

Zgromadzone dane pozwalają na szczegółowy przegląd dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu 
w powiatach małopolskich z podziałem na podregiony w latach 2008–201 7 (Rysunek 15). 

Podregion krakowski wraz z miastem Kraków był mocno zróżnicowany pod względem produkcji 
sprzedanej na mieszkańca w badanym okresie. Dysproporcje te szczególnie uwidoczniły się po bardzo 
mocnym wzroście tego wskaźnika w powiecie wielickim z około 27 tys. zł/os. w roku 2009 do około 
66 tys. zł/os. w roku 2017. Powiaty na ogół odnotowywały wzrost produkcji sprzedanej przemysłu per 
capita w ujęciu realnym w analizowanym okresie. Najniższy poziom wskaźnika charakteryzował powiat 
proszowicki (od 2,8 w 2008 r. do 9,5 tys. zł per capita w roku 2017) i myślenicki, przy czym ten ostatni 
zanotował w 2016 roku bardzo duży wzrost produkcji sprzedanej na osobę.

W podregionie tarnowskim i nowosądeckim można dostrzec zauważalnie wyższy poziom produk-
cji sprzedanej na mieszkańca miast, Tarnowa i Nowego Sącza, przy czym w wypadku tego ostatniego 
obserwowano rosnący realny poziom wskaźnika, podczas gdy w Tarnowie wskaźnik ten z drobnymi 
fl uktuacjami w czasie pozostawał na podobnym poziomie około 30 tys. zł/os. Pozostałe powiaty obu 
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Rysunek 15. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach z podziałem na podregiony województwa ma-
łopolskiego w latach 2008–2017 (w tys. zł na mieszkańca, ceny stałe z 2018 r.)

Źródło: opracowanie własne.
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podregionów odnotowywały względnie podobny i rosnący poziom produkcji sprzedanej per capita 
w czasie. Jedynie w wypadku powiatu gorlickiego można mówić o realnym spadku tego wskaźni-
ka w latach 2008–2017.

Podregion oświęcimski, podobnie jak podregion krakowski, charakteryzuje się dużym zróżnico-
waniem produkcji sprzedanej na mieszkańca w powiatach. Powiaty w okresie 2008–2017 na ogół 
zwiększyły produkcję sprzedaną per capita, a w 2017 roku odnotowywały jej poziom od około 21 do 
około 42,6 tys. zł/os., który jest na razie nieosiągalny dla większości powiatów ziemskich podregionu 
tarnowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego.

W badanym okresie w podregionie nowotarskim, na który składają się trzy powiaty: nowotarski, 
suski i tatrzański, obserwowana była dywergencja produkcji sprzedanej przemysłu per capita. Najwyż-
szy jej poziom w podregionie odnotowuje powiat suski, a najniższy, wynoszący około 1,5 tys. zł/os., 
powiat tatrzański – region turystyczny o słabo rozwiniętym przemyśle. 
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1.4. Otoczenie społeczne

Otoczenie społeczne będzie opisywane za pomocą trzech zmiennych, które charakteryzują się spójnością 
szeregów czasowych. Są to: liczby dzieci w wieku 3–5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce 
wychowania przedszkolnego, współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych oraz liczba 
łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców.

Liczba dzieci w wieku 3–5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego jest destymulantą, to znaczy im mniej dzieci przypada na jedno miejsce w placówce, 
tym ten poziom jest bardziej pożądany. Niski poziom tego wskaźnika może świadczyć o wysokiej do-
stępności opieki przedszkolnej w danej lokalizacji, co dla absolwentów wchodzących na rynek pracy, 
decydujących się nierzadko w tym momencie na założenie rodziny, jest kluczowym czynnikiem przy 
wyborze miejsca pracy. Na mapach poniżej ukazane jest przestrzenne zróżnicowanie zmiennej zarówno 
ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, jak i we wszystkich powiatach w kraju 
w latach 2008–2018 (zob.  Rysunek 16).

Najmniej dzieci na jedno miejsce w przedszkolach przypada w powiatach grodzkich: Tarnowie 
i Krakowie, a także w powiecie oświęcimskim. Średnio w latach 2008–2018 było to nie więcej niż 
jedno dziecko na jedno miejsce. Rankingi w aneksie (Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
z BDL. Tabela A7) wskazują na to, iż miasto Tarnów i miasto Kraków nie tylko przodują w rankin-
gu wojewódzkim względem analizowanej zmiennej, ale także bardzo dobrze plasują się na poziomie 
krajowym, gdzie w 2018 roku miasta zajmowały lokatę odpowiednio ósmą i dziesiątą, z wartościami 
zmiennej równymi 0,62 i 0,65 dziecka na jedno miejsce. Przeciętnie najgorsza sytuacja z punktu wi-
dzenia dostępności opieki przedszkolnej występowała na północy oraz na południu województwa, 
gdzie omawiany wskaźnik w latach 2008–2018 przyjmował wartości średnio 1,8 i wyższe. 

Powiaty województwa śląskiego i opolskiego są bardzo konkurencyjne pod względem analizowanej 
zmiennej w stosunku do powiatów województwa małopolskiego. Powiaty na zachód od Małopolski 
należą zwykle do pierwszej i drugiej grupy kwintylowej co sugeruje, iż znajdują się one w grupie 40% 
powiatów Polski, gdzie przeciętna liczba dzieci przypadająca na miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego nie przekracza wartości 1,2. Z kolei wschodnie otoczenie województwa (powiaty 
województwa podkarpackiego) charakteryzują się mało konkurencyjnymi wartościami omawianej 
zmiennej. Jedynie w powiatach grodzkich, a więc w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu, 
średnia wartość wskaźnika nie przekraczała 1,0 dziecka na miejsce w latach 2008–2018.

Agregując zmienną do poziomu makroregionów województwa małopolskiego (zob.  Rysunek 17, 
lewa strona), obserwujemy na ogół malejący trend w zakresie zmiennej dla wszystkich makroregionów 
w badanym okresie. Największy progres w zwiększaniu dostępności dzieci do placówek wychowania 
przedszkolnego odnotowały podregiony południowe – nowotarski i nowosądecki. Dodatkowo zauważal-
ne jest upodabnianie się w czasie wszystkich podregionów względem odnotowywanej wartości zmiennej.

Powyższy fakt znajduje swoje potwierdzenie w zmniejszającym się współczynniku zmienności 
opartym na odchyleniu standardowym dla liczby dzieci przypadającej na jedno miejsce w przedszko-
lach w województwie małopolskim (lewa część tabeli 2). Współczynnik ten w 2008 roku wynosił 
39%, zaś w roku 2018 już tylko 22%. Powiaty województwa małopolskiego stawały się więc coraz 
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 Rysunek 16. Przestrzenne zróżnicowanie (od lewej) liczby dzieci w wieku 3–5 lat przypadających na jedno miejsce 
w placówce wychowania przedszkolnego, współczynnika skolaryzacji netto w szkołach podstawowych oraz liczby 
łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców w powiatach w latach 2008–2018

Uwaga – w przypadku liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców brak danych za rok 2018.

Źródło: opracowanie własne.
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  Rysunek 17. Dynamika liczby dzieci w wieku 3–5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego, współczynnika skolaryzacji netto w szkołach podstawowych oraz liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. 
mieszkańców w powiatach

 Tabela 2. Zróżnicowanie (od lewej) liczby dzieci w wieku 3–5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce wy-
chowania przedszkolnego, współczynnika skolaryzacji netto w szkołach podstawowych oraz liczby łóżek w szpitalach 
na 10 tys. mieszkańców w województwach w wybranych latach 2008–2018 mierzone współczynnikiem zmienności 
opartym na odchyleniu standardowym

Województwo 2008 2010 2014 2018 Województwo 2008 2010 2014 2018 Województwo 2008 2010 2014 2017*
Dolnośląskie 0,29 0,29 0,20 0,18 Dolnośląskie 0,04 0,04 0,05 0,06 Dolnośląskie 0,64 0,63 0,71 0,78
Kujawsko-
-pomorskie

0,37 0,28 0,27 0,25 Kujawsko-
-pomorskie

0,02 0,03 0,04 0,04 Kujawsko-
-pomorskie

0,63 0,66 0,68 0,66

Lubelskie 0,57 0,50 0,54 0,40 Lubelskie 0,04 0,05 0,06 0,08 Lubelskie 0,62 0,62 0,63 0,65
Lubuskie 0,24 0,17 0,18 0,18 Lubuskie 0,03 0,04 0,05 0,05 Lubuskie 0,56 0,63 0,60 0,59
Łódzkie 0,36 0,32 0,24 0,22 Łódzkie 0,02 0,02 0,03 0,03 Łódzkie 0,52 0,54 0,61 0,66
Małopolskie 0,39 0,33 0,25 0,22 Małopolskie 0,03 0,03 0,04 0,04 Małopolskie 0,62 0,62 0,66 0,64
Mazowieckie 0,40 0,42 0,36 0,34 Mazowieckie 0,04 0,04 0,05 0,05 Mazowieckie 0,74 0,73 0,74 0,74
Opolskie 0,14 0,13 0,10 0,10 Opolskie 0,02 0,03 0,04 0,04 Opolskie 0,54 0,57 0,71 0,61
Podkarpackie 0,40 0,34 0,29 0,28 Podkarpackie 0,05 0,04 0,06 0,07 Podkarpackie 0,71 0,71 0,78 0,74
Podlaskie 0,79 1,14 0,46 0,49 Podlaskie 0,04 0,06 0,07 0,08 Podlaskie 0,64 0,66 0,64 0,63
Pomorskie 0,34 0,27 0,19 0,14 Pomorskie 0,02 0,02 0,04 0,05 Pomorskie 0,53 0,53 0,57 0,62
Śląskie 0,14 0,14 0,13 0,12 Śląskie 0,02 0,02 0,03 0,03 Śląskie 0,49 0,48 0,51 0,50
Świętokrzyskie 0,39 0,28 0,25 0,20 Świętokrzyskie 0,02 0,02 0,02 0,03 Świętokrzyskie 0,42 0,46 0,47 0,48
Warmińsko-
-mazurskie

0,48 0,58 0,33 0,34 Warmińsko-
mazurskie

0,02 0,04 0,05 0,06 Warmińsko-
-mazurskie

0,41 0,44 0,60 0,51

Wielkopolskie 0,32 0,27 0,21 0,20 Wielkopolskie 0,03 0,03 0,05 0,05 Wielkopolskie 0,59 0,63 0,69 0,68
Zachodnio-
pomorskie

0,24 0,23 0,19 0,18 Zachodnio-
pomorskie

0,06 0,06 0,06 0,07 Zachodnio-
pomorskie

0,65 0,65 0,63 0,60

POLSKA 0,51 0,60 0,36 0,32 POLSKA 0,04 0,04 0,05 0,06 POLSKA 0,61 0,62 0,66 0,67

Uwaga – w przypadku liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców brak danych za rok 2018.

Źródło: opracowanie własne.
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bardziej podobne względem wartości zmiennej. W każdym wyszczególnionym podokresie badania 
owe zróżnicowanie było zdecydowanie niższe aniżeli w Polsce jako całości. We wspomnianym uprzed-
nio województwie opolskim i śląskim wartość tego współczynnika wynosiła odpowiednio 10 i 12%. 
Zatem można wysnuć wniosek, że te województwa są bardzo konkurencyjne względem województwa 
małopolskiego, gdyż panuje tam przeciętnie niski i mało zróżnicowany poziom tego wskaźnika.
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Kolejną analizowaną zmienną o charakterze społecznym jest współczynnik skolaryzacji netto w szko-
łach podstawowych. Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na 
początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w wybranej grupie wieku) do liczby ludności 
(stan w dniu 31 grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania5.

Duża wartość tego wskaźnika obok dużej liczby uczniów powtarzających rok (co jest mniej istotnym 
i mało powszechnym zjawiskiem) może wskazywać zwiększoną skalę migracji uczniów do danej 
lokacji z innych sąsiednich powiatów. 

Takie zjawisko może być obserwowane w parach powiatów: krakowskim i miastem Kraków, tarnow-
skim i miastem Tarnów oraz nowosądeckim i miastem Nowy Sącz (zob.  Rysunek 16 i jego środkowe 
mapy). W miastach obserwowany był względnie wysoki poziom wskaźnika skolaryzacji w szkołach 
podstawowych, podczas gdy w otaczających ich powiatach ziemskich notowano przeciętnie relatywnie 
niski poziom badanego wskaźnika.

Podobne zjawisko można zauważyć w innych powiatach grodzkich i otaczających je powiatach 
ziemskich w Polsce. Dla przykładu miasto Poznań i powiat poznański, miasto Lublin i powiat lubelski 
czy miasto Białystok i powiat białostocki .

Rysunek 17 ukazuje między innymi dynamikę badanego zjawiska w podregionach województwa 
małopolskiego. W latach 2008–2014 jedynie w podregionie miasta Kraków odnotowywano stosunkowo 
stabilny poziom wskaźnika skolaryzacji w szkołach podstawowych wynoszący około 100%, a w pozo-
stałych podregionach zauważono trend malejący. W roku 2015 we wszystkich podregionach obserwo-
wano nienaturalny spadek wskaźnika skolaryzacji związany ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. Część rodziców nie zdecydowała się posłać do szkoły sześciolatków (mniejszy licznik), 
przy pozostawieniu takiej możliwości przez MEN (mianownik dalej uwzględniał liczbę wszystkich 
sześciolatków). Od roku 2015 w każdym z podregionów widzimy wzrost omawianego wskaźnika.

Wskaźnik skolaryzacji jest zmienną, która na poziomie wojewódzkim charakteryzuje się bardzo 
małą zmiennością, co pokazu je Tabela 2. W roku 2018 w powiatach województwa małopolskiego od-
chylenia wskaźnika skolaryzacji od średniej stanowiły jedynie 4% średniej. Odpowiedni współczynnik 
zmienności liczony dla 380 powiatów Polski wskazuje na 6% zmienności współczynnika skolaryzacji. 
Najmniej podobne względem poziomu wskaźnika skolaryzacji są powiaty województwa lubelskiego, 
gdzie współczynnik zmienności w 2018 roku przyjął wartość 8%.

Liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców może odzwierciedlać poziom i dostępność 
opieki zdrowotnej w powiatach, co niewątpliwie jest ważną cechą otoczenia społecznego i jedną z de-
terminant jakości życia. Należy spodziewać się, że im większa liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. 
mieszkańców, tym:

• większa dostępność ludności zamieszkującej daną lokalizację do profesjonalnej opieki zdro-
wotnej,

• mniejsza umieralność z powodu chorób,
• dłuższy czas trwania życia ludnoś ci.
Rysunek 16 (prawa strona) przedstawia przestrzenne zróżnicowanie analizowanej zmiennej w po-

wiatach w latach 2008–2017, ze szczególnym wyróżnieniem powiatów województwa małopolskiego.

5 Metadane GUS, zob.: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/metryka/2389 (dostęp: 27 maja 2020). 
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Największą liczbą łóżek na 10 tys. mieszkańców charakteryzuje się powiat tatrzański, głównie 
z powodu niskiej gęstości zaludnienia. W 2017 roku przypadało tam 103,33 łóżka na 10 tys. miesz-
kańców co dawało pierwsze miejsce w województwie i 16 miejsce w kraju (zob. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych z BDL. Tabela A9). Pozostałymi powiatami, zaliczającymi się do grupy 
20% powiatów w kraju o największej liczbie łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców, są powiaty 
grodzkie: Tarnów (100,05 łóżek/10 tys. mieszkańców w 2017 r.), Nowy Sącz (91,98 łóżek/10 tys. 
mieszkańców w 2017 roku) i Kraków (80,34 łóżek/10 tys. mieszkańców w 2017 roku).

Słaba dostępność do szpitalnej opieki zdrowotnej występuje w powiatach otaczających miasto 
Kraków, krakowskim, wielickim, bocheńskim i wadowickim. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że 
miejscowa ludność może korzystać z bliskości miasta Krakowa i tamtejszych szpitali, więc nie do 
końca niski poziom wskaźnika liczby łóżek musi się przekładać na słabą dostępność do zaawansowanej 
opieki zdrowotnej. Podobne zjawisko może zachodzić w powiatach tarnowskim (bliskość Tarnowa) 
oraz nowosądeckim (bliskość Nowego Sącza), a także w innych powiatach ziemskich otaczających 
powiaty grodzkie.

W powiatach województwa śląskiego (zachodnie otoczenie) na ogół obserwowany był wysoki 
poziom wskaźnika liczby łóżek. W powiatach województwa świętokrzyskiego (otoczenie północne) 
sytuacja jest stosunkowo mocno zróżnicowana, podobnie w województwie podkarpackim. W wypad-
ku województwa podkarpackiego i małopolskiego widoczna jest ciekawa prawidłowość. Mianowicie 
na ogół im dalej od (bliżej do) powiatu grodzkiego, tym większy (mniejszy) poziom omawianego
wskaźn ika.

Rysunek 17 (prawa część) wskazuje na wysoki stopień dyspersji liczby łóżek w szpitalach na 10 
tys. mieszkańców na poziomie podregionów. W podregionie miasta Kraków wskaźnik liczby łóżek 
zwiększył się z 75 do 80 łóżek na 10 tys. mieszkańców, co na tym poziomie agregacji regionalnej6 
stanowi najwyższy poziom badanego wskaźnika. Podregionami, które zwiększyły nieznacznie liczbę 
łóżek w szpitalach na 10 tys. osób w okresie 2008–2017, są podregiony: miasto Kraków i nowosądecki. 
W niewielkim stopniu spadek wskaźnika liczby łóżek odnotowały następujące podregiony: nowotarski, 
tarnowski, oświęcimski i krakowski.

Stopień zróżnicowania województw w stosunku do analizowanej zmiennej na poziomie powia-
towym w wybranych podokresach 2008–2017 wskazuje na znacznie wyższe zróżnicowanie woje-
wództw względem wskaźnika liczby łóżek aniżeli wskaźnika skolaryzacji i liczby dzieci w wieku 3–5 
lat przypadających na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego  (por. Tabela 2). Stopień 
zróżnicowania liczby łóżek w województwie małopolskim jest podobny do tej zmiennej na poziomie 
krajowym i w analizowanym okresie wynosił nieco ponad 60% i był stabilny. Najbardziej niejedno-
litym województwem względem liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców jest województwo 
dolnośląskie (gdzie to zróżnicowanie zauważalnie wzrosło w okresie 2008–2017). Z kolei najbardziej 
jednorodnym województwem pod względem badanego wskaźnika jest województwo świętokrzyskie 
(gdzie stopień zróżnicowania wzrósł z poziomu 42% w 2008 roku do poziomu 48% w roku 2017).

6 Brak dostępności danych na poziomie podregionów skłonił badaczy do wyliczenia średniej geometrycznej liczby 
łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców w powiatach poszczególnych podregionów. 
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1.5. Taksonomia

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego można mierzyć za 
pomocą miar taksonomicznych. Miary te stanowią swego rodzaju transformację zbioru zmiennych 
diagnostycznych opisujących poziom rozwoju powiatów w zmienną syntetyczną – liczbę rzeczywistą, 
dzięki czemu możliwa jest typizacja powiatów województwa małopolskiego pod względem rozwoju 
zarówno w skali całej gospodarki, jak i województwa. Zastosowanie zmiennych syntetycznych pozwala 
na porządkowanie oraz porównanie powiatów województwa małopolskiego. Dzięki użyciu zmiennych 

7 Dla macierzy M = [mi j] zapis M●, j oznacza j-tą kolumnę tej macierzy.
8 Dla M = [mi j] oraz N = [ni j] symbol M * N oznacza mnożenie macierzy.

Miara taksonomiczna
Analiza taksonomiczna jest procesem prowadzącym do typizacji pewnych obiektów, jakimi mogą być jednostki 
samorządu terytorialnego – powiaty i województwa. Przed przystąpieniem do szeregowania obiektów defi niuje się 
pojęcia stymulant oraz destymulant rozwoju. Przez stymulantę rozwoju będziemy rozumieć taką zmienną, której 
wysoki poziom będzie implikował pożądany stan badanego zjawiska oraz jej wzrost będzie pogłębiał to zjawisko. 
Natomiast przez destymulantę rozumiemy taką zmienną, której wysoki poziom pociąga za sobą niepożądany stan 
badanego zjawiska, a jej wzrost będzie pogłębiał to zjawisko (za: Tokarski, 2005: 162). Z określenia stymulant 
i destymulant wynika, że wśród zmiennych omawianych w poprzedniej części rozdziału stymulantami będą: płace, 
środki trwałe per capita, inwestycje per capita, liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 10 tys. 
mieszkańców, produkcja sprzedana per capita, współczynnik solaryzacji netto w podstawówkach oraz liczba łóżek na 
10 tys. mieszkańców. Destymulantami rozwoju są stopa bezrobocia rejestrowanego oraz liczba dzieci przypadająca 
na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego.

Poniżej przedstawiono wykorzystaną metodę taksonomiczną (za: Dykas, Kościelniak, Tokarski, 2013: 86):

Niech D = [di j] będzie macierzą danych, gdzie di j jest równe wartości cechy numer j w powiecie numer k, przy 
czym i = k(modulo) 380, zatem i = k + 380 ∙ r (r = 0 dla 2008 roku, r = 1 dla 2009 roku, …, r = 12 dla roku 2017), 
stąd macierz D ma 3800 wierszy oraz 9 kolumn.

Niech X będzie znormalizowaną macierzą D, gdzie normalizacji dokonujemy za pomocą następującej trans-
formacji7:

                              
,

gdy j-ta kolumna macierzy D jest stymulantą oraz:

                                   
,

gdy j-ta kolumna macierzy D jest destymulantą. 
Wskaźnikiem taksonomicznym SKi rozwoju k-tego (i = k(modulo) 380) powiatu jest następująca wypukła 

kombinacja znormalizowanych cech: SKi = ∙ Xi,1 +∙ Xi,2 + … + ∙ Xi,9, gdzie wektor wag = () 
jest argumentem, dla którego funkcja8:

przyjmuje największą wartość. Wartości wskaźników SKi mieszczą się w przedziale [0,1], zatem im bliższą jedno-
ści jest wartość wskaźnika dla danego powiatu, tym wyższym poziomem rozwoju ekonomicznego ten powiat się 
charakteryzował.
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syntetycznych można również podzielić kwintalowo powiaty województwa małopolskiego na grupy 
o najwyższym, wysokim, średnim, niskim oraz najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

W niniejszym opracowaniu dobór zmiennych diagnostycznych nastąpił na podstawie dostępności 
zmiennych diagnostycznych, które mogłyby opisywać sytuację społeczno-gospodarczą regionu woje-
wództwa małopolskiego.

W polskiej gospodarce najwyższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego charakteryzo-
wały się w latach 2008–2017 powiaty grodzkie. Wynika to głównie w faktu, iż stanowią one lokalne, 
jak i regionalne centra rozwoju, skupiając tym samym wokół siebie sektor usług rynkowych, który 
począwszy od okresu transformacji systemowej w latach 90. XX wieku był głównym motorem rozwoju 
polskiej gospodarki. Do grupy powiatów o najwyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
należały również powiaty tworzące aglomeracje: trójmiejską, warszawską, wrocławską i poznańską, 
ponadto do grupy o najwyższym rozwoju trzeba też zaliczyć wysoko uprzemysłowione powiaty two-
rzące konurbację śląsko-zagłębiowską.

Rysunek 18.  Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika taksonomicznego rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach 
w latach 2008–2017

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.

W skali całej gospodarki najniższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego charaktery-
zowały się przede wszystkim powiaty północnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
wschodniej części województwa podkarpackiego. W tych regionach począwszy od lat 50. XX wieku 
tworzone były Państwowe Gospodarstwa Rolne, które w okresie transformacji systemowej zostały zli-
kwidowane. Spowodowało to powstanie na tych terenach wysokiego poziomu bezrobocia o charakterze 
strukturalnym. Po grupy powiatów o najniższym poziomie rozwoju należą również powiaty wchodzące 
w skład województw Polski Wschodniej, wyjątek stanowią powiaty grodzkie oraz powiaty, na terenie 
których funkcjonował Centralny Okręg Przemysłowy  (por. Rysunek 18).

Analizując przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego wewnątrz województwa 
małopolskiego, można zauważyć, że prym wiedzie miasto na prawach powiatu – Kraków. W rankingu 
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wewnątrz wojewódzkim Kraków w omawianym okresie plasował się na pierwszej pozycji, a w rankingu 
krajowym zajmował średnio 14 miejsce. Kraków pełni funkcję zarówno lokalnego, jak i regionalnego 
centrum rozwoju, skupia on sektor usługowy, ze szczególnym uwzględnieniem usług rynkowych. 
Najwyższy poziom rozwoju wewnątrz województwa małopolskiego odnotowano w dwóch powia-
tach grodzkich: Tarnowie oraz Nowym Sączu, stanowiących lokalne centra rozwoju w omawianym 
województwie. Wysoki poziom rozwoju osiągnęły powiaty będące najbliższymi satelitami Krakowa 
oraz uprzemysłowione powiaty zachodniej części województwa małopolskiego – olkuski, chrzanow-
ski i oświęcimski. Ponadto grupę powiatów o wysokim poziomie rozwoju tworzył również powiat 
tatrzański, w którym dominuje sektor usług turystycznych. 

W województwie małopolskim najniższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego cha-
rakteryzowały się powiaty południowej oraz wschodniej części województwa – dominuje tam sektor 
rolniczy. Analizując dynamikę wskaźników taksonomicznych opisujących poziom rozwoju, zauważyć 
można, iż najwyższy wzrost, zarówno w rankingu wojewódzkim, jak i krajowym, nastąpił w powiecie 
chrzanowskim oraz powiecie tatrzańskim. Natomiast największe spadki w obu rankingach notowały 
powiaty: krakowski, myślenicki oraz wielicki. 

Rozważając zaś makroregiony w województwie małopolskim, trzeba dodać, że najwyższym pozio-
mem rozwoju cechował się podregion Kraków, wysoko plasowały się również makroregiony oświę-
cimski oraz krakowski (zob.  Rysunek 20). Najniższy poziom rozwoju w skali województwa osiągnęły 
podregiony nowosądecki oraz tarnowski. W każdym z podregionów województwa małopolskiego 
można zaobserwować wzrost wskaźnika taksonomicznego w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2008, 
średniorocznie najwyższy wzrost nastąpił w podregionie nowosądeckim (wzrost o ok. 1,8%), zaś naj-
mniejszy średnioroczny wzrost – w podregionie oświęcimskim (wzrost o ok. 1,2%).

Rysunek 19. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika taksonomicznego rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach 
województwa małopolskiego w latach 2008–2017

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu GeoDa.
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Tabela 3. Zmiany pozycji powiatów województwa małopolskiego na listach rankingowych wewnątrz województwa 
oraz w kraju w latach 2008–2017

Powiat
Zmiana pozycji na liście rankingowej 

krajowej wojewódzkiej
Bocheński ↑38 ↑3
Brzeski ↑4 ↓1
Chrzanowski ↑53 ↑4
Dąbrowski ↑1 ↑1
Gorlicki ↑3 ↓1
Krakowski ↓72 ↓5
Limanowski ↓58 ↓1
miechowski ↑21 ↑3
Myślenicki ↓83 ↓4
Nowosądecki ↓29 ↓1
Nowotarski ↓46 ↑1
Olkuski ↑18 ↑2
Oświęcimski ↓8 ↓3
Proszowicki ↑10 ↓1
Suski ↓3 ↑2
Tarnowski ↑8 ta sama pozycja 
Tatrzański ↑44 ↑4
Wadowicki ↓1 ↑1
Wielicki ↓66 ↓4
Kraków ↑2 ta sama pozycja 
Nowy Sącz ↓38 ta sama pozycja 
Tarnów ↓15 ta sama pozycja 

Źródło: opracowanie własne.

 Rysunek 20. Dynamika wskaźnika taksonomicznego rozwoju społeczno-gospodarczego w podregionach województwa 
małopolskiego (średnia geometryczna wskaźników powiatowych) w latach 2008–2017

Źródło: opracowanie własne.
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