
WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie stanowi zwieńczenie trzyletnich prac na temat determinant 
ekonomiczno-społecznego zróżnicowania regionalnego i lokalnego w Polsce w ramach 
projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pod tytułem Analiza przestrzennego 
zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski oparta na łańcuchach Marko-
wa (Nr 2140/B/H03/2010/39). 

Autorzy podjęli próbę określenia głównych czynników opisujących rozwój społeczny 
i ekonomiczny województw, powiatów i gmin w Polsce w okresie od 2002 do 2011 roku. 
Ich celem było również zweryfikowanie hipotezy o konwergencji wewnątrz regionalnej 
i międzyregionalnej, jak również – dzięki zastosowaniu koncepcji łańcuchów przejścia 
Markowa – określenie prawdopodobieństwa przesuwania się poszczególnych woje-
wództw i powiatów pomiędzy różnymi grupami opisującymi stany rozwoju gospodar-
czego. Książka stanowi kontynuację i poszerzenie wyników badań zaprezentowanych 
w opracowaniu pod redakcją Mariusza Trojaka i Tomasza Tokarskiego Statystyczna ana-
liza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, opubli-
kowanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 2013). 

Monografia składa się z 13 rozdziałów. W pierwszej części (autorstwa Mariusza 
Trojaka) zanalizowano podstawowe pojęcia, tj. region, rozwój regionalny i zróżnico-
wanie regionalne, a także dokonano przeglądu ważniejszych koncepcji teoretycznych 
i wyników prac empirycznych związanych z determinantami rozwoju regionalnego oraz 
z procesami konwergencji międzyregionalnej. W rozdziale drugim (którego autorką jest 
Katarzyna Mroczek) porównano stopień rozwoju polskich regionów na tle regionów 
27 krajów Unii Europejskiej (bez Chorwacji, która wstąpiła do Unii w 2013 roku, a ana-
liza kończy się na 2011 roku). Autorka wskazuje na zachodzące procesy konwergencji 
pomiędzy polskimi regionami a regionami w krajach o wyższym poziomie rozwoju eko-
nomicznego. Trzeci rozdział (autorstwa Pawła Dykasa) poświęcony jest zróżnicowaniu 
podstawowych zmiennych makroekonomicznych, tj. PKB per capita, wartości brutto 
środków trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca, płac, liczby podmiotów 
zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców oraz stopy bezrobocia re-
jestrowanego w polskich województwach. Autor wskazuje na skalę zróżnicowania oraz 
zmienność w czasie tego zjawiska, a także próbuje zdefiniować główne determinanty 
różnic ekonomicznych między województwami. W rozdziale czwartym (którego au-
torem jest Tomasz Tokarski) przeanalizowano zróżnicowania wskazanych w rozdziale 
trzecim zmiennych makroekonomicznych w ujęciu lokalnym (na szczeblu powiatów). 
Autor przebadał charakter silnych różnic między powiatami w Polsce, doszukując 
się ich przyczyn w czynnikach instytucjonalnych (typ powiatu) oraz historycznych 
(z uwzględnieniem przynależności powiatu do zaborów austriackiego, niemieckiego 
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i rosyjskiego oraz do ziem włączonych do Polski w 1945 roku). Rozdział piąty (autorzy: 
Piotr Kościelniak, Marek W. Szewczyk i Tomasz Tokarski) zawiera analizę zróżnico-
wania ekonomicznego Polski na szczeblu wojewódzkim i powiatowym z wykorzysta-
niem różnych miar taksonomicznych. Autorzy zastosowali następujące miary: wskaźnik 
oparty na odległości euklidesowej, odległości miejskiej oraz wskaźnik maksymalizu-
jący sumę współczynników korelacji pomiędzy jego składowymi a wskaźnikiem. Na-
stępnie ocenili zróżnicowanie tych wskaźników zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. 
Omówili również inne czynniki, oprócz ekonomicznych i społecznych, które istotnie 
oddziaływały na poziom rozwoju ekonomicznego województw i powiatów. Koncep-
cja łańcuchów Markowa, na podstawie której wskazano dynamikę procesów przesunięć 
województw i powiatów pomiędzy różnymi stanami rozwoju ekonomicznego w czasie 
i przestrzeni, została zaprezentowana w rozdziale szóstym (autorstwa Armena Ediga-
riana, Piotra Kościelnika i Mariusza Trojaka). Wykazano, że znaczące ruchy pomiędzy 
grupami kwartylowymi (województwa) i kwintalowymi (powiaty) zdarzały się spora-
dycznie, a prawdopodobieństwo tego, że jakieś województwo bądź powiat awansują lub 
spadną pod względem ekonomicznym o więcej niż dwa wskazane poziomy rozwoju, 
jest znikome. Rozdział siódmy (opracowany przez Tomasza Misiaka) miał na celu okre-
ślenie występowania efektu konwergencji bądź dywergencji rozwoju ekonomicznego 
wyznaczonych w rozdziale piątym taksonomicznych wskaźników rozwoju ekonomicz-
nego województw i powiatów w latach 2002–2011. W ocenie, czy w badanym okresie 
zachodził efekt konwergencji, czy też dywergencji realnej, wykorzystano różnorodne 
wskaźniki taksonomiczne rozwoju ekonomicznego oparte na odległości przestrzeni 
euklidesowej, miejskiej oraz wskaźniki maksymalizujące sumę korelacji. Prowadzone 
w rozdziale siódmym analizy konwergencji/dywergencji taksonomicznych wskaźników 
rozwoju ekonomicznego oparto na metodach oceny występowania tzw. σ-konwergencji 
i β-konwergencji. Kolejny, ósmy rozdział (autorstwa Pawła Dykasa i Tomasza Misia-
ka) został poświęcony próbie endogenizacji wybranych wskaźników rozwoju ekono-
micznego, takich jak wydajność pracy, płace względne czy przyrost stóp bezrobocia. 
Endogenizajca ta polega na próbie wykazania, że analizowane w rozdziale wskaźniki 
rozwoju są determinowane przez parametry i zmienne występujące w modelu. Dlate-
go autorzy podjęli próbę oszacowania parametrów ważniejszych determinant wydaj-
ności pracy, płac względnych oraz stóp bezrobocia na poziomie powiatów w Polsce. 
W tym celu posłużyli się teoretycznymi modelami makroekonomicznymi dotyczącymi 
wskazanych zmiennych. Analizy prowadzono, opierając się na danych panelowych dla 
wszystkich powiatów, a także dla grup powiatów ziemskich oraz grodzkich. W dzie-
wiątym rozdziale Katarzyna Mroczek i Tomasz Tokarski podjęli próbę zbudowania 
taksonomicznych wskaźników zróżnicowania kapitału ludzkiego w polskich regionach 
oraz zbadania zależności pomiędzy tymi miarami a wskaźnikami opisującymi rozwój 
regionów przedstawionymi w rozdziale trzecim. W tym celu określili zbiór stymulant 
i destymulant oparty na definicjach kapitału ludzkiego oraz na dostępnych informacjach 
zawartych w bazie danych regionalnych GUS. Wykorzystanymi stymulantami kapitału 
ludzkiego są: liczba nauczycieli akademickich na 1000 mieszkańców, liczba nauczycieli 
akademickich przypadająca na 100 studentów oraz przeciętne dalsze trwanie życia oso-
by. Za destymulanty przyjęto: odsetek zgonów niemowląt wśród urodzeń żywych oraz 
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odsetek bezrobotnych długookresowo (ponad 13 miesięcy) wśród bezrobotnych ogó-
łem. Analizy prowadzone w tym rozdziale wskazały na istnienie istotnych statystycz-
nie zależności pomiędzy poziomem kapitału ludzkiego a analizowanymi we wcześniej-
szych rozdziałach ważniejszymi zmiennymi makroekonomicznymi. 

Anna Dyląg i Zofia Łącała dokonały analizy kapitału ludzkiego i kapitału społecz-
nego oraz ich wpływu na innowacyjność regionów w rozdziale dziesiątym. Autorki 
wskazały na istotną teoretyczną zależność pomiędzy owymi kapitałami a wzrostem 
gospodarczym, a także zaprezentowały zróżnicowanie tych czynników kapitału w wo-
jewództwach w odniesieniu do wyników opracowania Diagnoza Społeczna 2011. In-
tencją autorek było ponadto wykazanie związków między regionalnym zróżnicowa-
niem innowacyjności a zróżnicowaniem psychospołecznym panującym w polskich 
województwach. 

Rozdziały jedenasty i dwunasty (opracowane przez Mariusza Trojaka), jak również 
rozdział trzynasty (autorstwa Marka W. Szewczyka), dotyczą problematyki zróżnicowa-
nia podstawowych kategorii budżetowych województw, powiatów i gmin w Polsce. Au-
torzy wskazują na silne zróżnicowanie podstawowych kategorii dochodów i wydatków 
budżetowych w przestrzeni oraz dużą stabilność tych zmiennych w czasie. Co więcej, 
wykazują silne związki pomiędzy analizowanymi zmiennymi a stopniem rozwoju eko-
nomicznego na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Opracowanie kończą rekomendacje dla polityki ekonomicznej wynikające z prze-
prowadzonych analiz. 

Monografię przygotował interdyscyplinarny zespół ekonomistów, matematyków 
i psychologów z trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Rzeszowskiej. Zespół ów składał się z eko-
nomistów z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego (Paweł 
Dykas, Katarzyna Mroczek, Tomasz Tokarski i Mariusz Trojak), Katedry Ekonomii Po-
litechniki Rzeszowskiej (Tomasz Misiak), Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Marek W. Szewczyk), matematyków z Insty-
tutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Armen Edigarian i Piotr Kościelniak) 
oraz psychologów z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(Anna Dyląg i Zofia Łącała). 

Autorzy opracowania pragną serdecznie podziękować Panu Profesorowi Michałowi 
Majsterkowi za wnikliwą recenzję opracowania i konstruktywne uwagi. Podziękowania 
należą się również Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Insty-
tutowi Ekonomii i Zarządzania UJ za wsparcie finansowe i organizacyjne w realizacji 
projektu badawczego. 
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