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ZRÓŻNICOWANIE PODSTAWOWYCH ZMIENNYCH 
MAKROEKONOMICZNYCH W POWIATACH

(Tomasz Tokarski)

2.1. WPROWADZENIE

W rozdziale pierwszym analizowano przestrzenne zróżnicowanie podstawowych zmien-
nych makroekonomicznych (tj. PKB per capita, wartości brutto środków trwałych na gło-
wę, inwestycji na mieszkańca, płac i stóp bezrobocia rejestrowanego) w latach 2002–2009, 
2002–2010 lub 2002–2011 na poziomie wojewódzkim. W rozdziale drugim analizowane 
będzie przestrzenne zróżnicowanie owych zmiennych makroekonomicznych na szczeblu 
powiatowym1.

Analizy dotyczące przestrzennego zróżnicowania PKB per capita, wartości brutto środ-
ków trwałych na głowę, inwestycji na mieszkańca, płac i stóp bezrobocia rejestrowanego 

w powiatach prowadzone są zarówno w grupie wszystkich 379 polskich powiatów, jak 
i w podziale owych powiatów na powiaty grodzkie i ziemskie oraz w podziale na powiaty 

1 Ponieważ GUS nie publikuje danych dotyczących PKB na poziomie powiatów, zdezagregowano PKB 
z poziomu wojewódzkiego na powiatowy, korzystając z następującej procedury:
1. Na podstawie danych wojewódzkich oszacowano MNK parametry równań regresji w postaci:

itit xy lnln βα += ,

gdzie:
yit to PKB w i-tym województwie (i = 1, 2, …, 16) w roku t (t = 2002, 2003, …, 2009),
wartości xit (kolejno) produkcji sprzedanej, wartości brutto środków trwałych i inwestycji w wojewódz-
twie i w roku t.
Oszacowania te przedstawiają się następująco (pod estymatorami podano statystyki t-Studenta):

( ) ( )
923,0.,ln825,0383,2ln 2

095,39816,10
≈+= Rskorxy itit  (w przypadku produkcji sprzedanej),

( ) ( )
967,0.,ln888,0271,1ln 2

029,61974,7
≈+= Rskorxy itit  (w przypadku wartości brutto środków trwałych)

oraz:

( ) ( )
946,0.,ln793,0279,4ln 2

361,47127,30
≈+= Rskorxy itit  (w przypadku inwestycji).

2. Na podstawie uzyskanych oszacowań dokonano wstępnego przeliczenia produkcji sprzedanej, wartości 
brutto środków trwałych i inwestycji na szczeblu powiatów (korzystając z danych powiatowych dotyczą-
cych tych zmiennych makroekonomicznych) na PKB na szczeblu powiatów.

3. Uzyskane oszacowania PKB na szczeblu powiatów uśredniono średnią geometryczną.
4. Uśrednione oszacowania powiatowego PKB zbilansowano z PKB wojewódzkim w ten sposób, że policzo-

no udziały oszacowanych powiatowych PKB w PKB danego województwa, a następnie obliczone udziały 
przemnożono przez rzeczywiste (czyli publikowane przez GUS) wielkości wojewódzkiego PKB.
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leżące na ziemiach byłych zaborów austriackiego, rosyjskiego, niemieckiego i ziemiach 
włączonych do Polski w 1945 roku2.

Podział powiatów na ziemskie i grodzkie wynika stąd, że zazwyczaj powiaty grodz-
kie stanowią centra rozwoju ekonomicznego o zasięgu ogólnopolskim (Warszawa, Kra-
ków, Poznań itd.), regionalnym (stolice obecnych województw) lub lokalnym (stolice 
województw w latach 1975–1998).

Natomiast analizy przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego w podzia-
le na powiaty byłych zaborów i ziem włączonych do Polski w 1945 roku można uzasad-
nić tym, że – jak się wydaje – nadal dość istotne są zarówno różnice kulturowe i społecz-
ne na ziemiach poszczególnych byłych zaborów, jak i część infrastruktury transportowej 
(szczególnie kolejowej) ciągle w dużej mierze odzwierciedla to, co działo się na zie-
miach polskich przed 1914 rokiem3. Różnice te mogą zaś przekładać się na przestrzenne 
zróżnicowanie tempa akumulacji kapitału i łącznej produkcyjności czynników produk-
cji, co prowadzi do zróżnicowania wydajności pracy i płac. 

2.2. PKB PER CAPITA 

Przestrzenne zróżnicowanie oszacowań PKB per capita w latach 2002–2009 w po-
wiatach zilustrowane jest na mapie 2.1. Ponadto w tablicy 2.1 zestawiono liczby po-
wiatów kolejnych województw w grupach kwintylowych ze względu na rozważaną tu 
zmienną makroekonomiczną. W pierwszej grupie kwintylowej znajdują się powiaty 
o najwyższych wartościach badanej zmiennej makroekonomicznej, w ostatniej zaś – po-
wiaty o najniższej wartości owej zmiennej. Z mapy 2.1, tablicy 2.1 oraz oszacowań PKB 
na głowę w powiatach wynika, co następuje (por. też np. Szewczyk, Tokarski, 2012):

 ● Zdecydowanie najwyższym poziomem oszacowań PKB per capita w latach 2002–2009 
charakteryzowały się powiaty: Płock (województwo mazowieckie, 427,4% PKB na gło-
wę w Polsce), polkowicki (dolnośląskie, 395,8%) i bełchatowski (łódzkie, 391,2%). Po-
nadto w powiatach: zgorzeleckim (dolnośląskie, 262,1%), piaseczyńskim (mazowiec-
kie, 259,9%), Ostrołęka (mazowieckie, 258,4%), kozienickim (mazowieckie, 249%), 
Warszawa (mazowieckie, 247,6%), Tychy (śląskie, 246,3%), kwidzyńskim (pomorskie, 
218,7%), polickim (zachodniopomorskie, 214,9%), Bielsko-Biała (śląskie, 211,2%), 
Dąbrowa Górnicza (śląskie, 208%), Konin (wielkopolskie, 207%), Katowice (śląskie, 
202,7%) oraz Jastrzębie Zdrój (śląskie, 201,7%) oszacowania PKB na mieszkańca 

2 Ponieważ nie zawsze granice obecnych powiatów leżących na granicach byłych zaborów pokrywały 
się z granicami owych zaborów, podzielono powiaty według tego, w jakim zaborze leżała w 1914 roku 
(w przypadku ziem zaborów austriackiego, rosyjskiego i niemieckiego) lub w 1939 roku (w przypadku ziem 
włączonych do Polski w 1945 roku) stolica obecnego powiatu. Podział powiatów według wspomnianych tu 
kryteriów w poszczególnych województwach znajduje się w aneksie 2.1.

3 Dobrym przykładem na historyczne uwarunkowania związane z rozwojem i efektywnością funkcjonowa-
nia infrastruktury kolejowej mogą być połączenia osobowe Warszawy z Lublinem oraz Rzeszowa z Lublinem. 
Z Warszawy do Lublina połączenie drogowe ma długość 166 km, a połączenie Rzeszowa z Lublinem 167 km. 
Najszybsze połączenie kolejowe (według rozkładu jazdy na www.pkp.pl) Warszawy z Lublinem trwa 2 godziny 
i 22 minuty, natomiast Rzeszowa z Lublinem – 3 godziny i 44 minuty.
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były ponad dwukrotnie wyższe od wartości tej zmiennej makroekonomicznej w całej 
gospodarce.

 ● W pierwszej grupie kwintylowej (a zatem w grupie 20% powiatów o najwyższych 
oszacowaniach PKB na głowę) dominowały powiaty województw: mazowieckie-
go (14 powiatów) oraz dolnośląskiego i śląskiego (po 10 powiatów). Znalazło się 
tu także 8 powiatów leżących w województwie wielkopolskim, 5 – w małopolskim, 
po 4 powiaty z województw: lubuskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego, 
po 3 – z kujawsko-pomorskiego, opolskiego i pomorskiego, po 2 – z lubelskiego, 
łódzkiego i świętokrzyskiego oraz po jednym powiecie z województw podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

 ● W drugiej grupie kwintylowej (czyli wśród 20% powiatów o wysokim PKB na miesz-
kańca) dominowały powiaty leżące w województwie wielkopolskim (12 powiatów). 
Ponadto grupa ta złożona była z 9 powiatów województwa śląskiego, 7 – z mazowiec-
kiego, po 6 – z łódzkiego i zachodniopomorskiego, po 5 – z dolnośląskiego i podlaskiego, 
po 4 – z województw: lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, 
po 3 – z kujawsko-pomorskiego i małopolskiego, 2 – z województwa warmińsko- 
-mazurskiego oraz po jednym powiecie – z województw lubuskiego i opolskiego.

 ● W czwartej grupie kwintylowej, a więc wśród 20% powiatów o niskiej wartości roz-
ważanej tu zmiennej makroekonomicznej, najwięcej powiatów reprezentowało wo-
jewództwo warmińsko-mazurskie (8), następnie dolnośląskie, śląskie i zachodnio-
pomorskie (po 7 powiatów). Znalazło się tu także po 6 powiatów z województw: 

109 do 428  (75)
83 do 109  (72)
66 do   83  (77)
48 do   66  (77)
14 do   48  (77)

Mapa 2.1. Przestrzenne zróżnicowanie oszacowań PKB per capita w latach 2002–2009 
(Polska = 100)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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lubuskiego, małopolskiego i pomorskiego, 5 powiatów z województwa kujawsko-
-pomorskiego, po 4 powiaty reprezentowały województwa: łódzkie, opolskie i wiel-
kopolskie oraz po 3 – lubelskie, mazowieckie, podkarpackie i podlaskie.

 ● Wśród 20% powiatów o najniższych oszacowaniach PKB per capita znalazło się 
po 12 powiatów reprezentujących województwa lubelskie i podkarpackie, 11 powia-
tów leżących w województwie mazowieckim, po 6 powiatów – z małopolskiego i war-
mińsko-mazurskiego, po 5 – z kujawsko-pomorskiego i podlaskiego, po 3 – z dolno-
śląskiego i świętokrzyskiego oraz po 2 powiaty należące do województw: łódzkiego, 
opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

 ● Zdecydowanie najniższymi oszacowaniami PKB na mieszkańca, niższymi niż 30% 
wartości owej zmiennej makroekonomicznej w Polsce, cechowały się w latach 2002– 
–2009 powiaty: żuromiński (mazowieckie, 29,1%), proszowicki (małopolskie, 25,7%), 
lubaczowski (podkarpackie, 25,3%), węgorzewski (warmińsko-mazurskie, 25,1%), 
chełmski (lubelskie, 23,6%), lipnowski (kujawsko-pomorskie, 23,5%), kolneń-
ski (podlaskie, 23%), sejneński (podlaskie, 23%), brzozowski (podkarpackie, 23%), 

Tablica 2.1. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na PKB na głowę w latach 
2002–2009

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 10 5 4 7 3

kujawsko-pomorskie 3 3 7 5 5

lubelskie 2 4 3 3 12

lubuskie 4 1 3 6 0

łódzkie 2 6 10 4 2

małopolskie 5 3 2 6 6

mazowieckie 14 7 7 3 11

opolskie 3 1 2 4 2

podkarpackie 4 4 2 3 12

podlaskie 1 5 3 3 5

pomorskie 3 4 5 6 2

śląskie 10 9 8 7 2

świętokrzyskie 2 4 5 0 3

warmińsko-mazurskie 1 2 4 8 6

wielkopolskie 8 12 9 4 2

zachodniopomorskie 4 6 2 7 2

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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strzyżowski (podkarpackie, 18,9%), kazimierski (świętokrzyskie, 16%) oraz przemys-
ki (podkarpackie, 14,3%).

 ● Z mapy 2.1 można wyciągnąć także dwa następujące, bardziej ogólne wnioski. 
Po pierwsze, w powiatach grodzkich (które do 1999 roku najczęściej pełniły funkcje 
stolic starych 49 województw) oszacowania PKB per capita były zazwyczaj wyż-
sze niż w otaczających je powiatach ziemskich. Po drugie, powiaty leżące na zachód 
od Wisły (na ogół) charakteryzowały się wyższą wartością oszacowań badanej tu 
zmiennej makroekonomicznej od powiatów położonych we wschodniej części Polski. 
Potwierdzają to również dane zestawione w tablicach 2.2–2.3.
W tablicach 2.2–2.3 przedstawiono dane dotyczące oszacowań PKB per capita w po-

dziale na wspomniane uprzednio typy powiatów. W tablicach tych podzielono powiaty 
(z jednej strony) na powiaty grodzkie i ziemskie oraz (z drugiej strony) na powiaty, 
których stolice leżały w granicach zaborów austriackiego, rosyjskiego, niemieckiego 
i na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku4. Z zestawień w tablicach 2.2–2.3 
można wyciągnąć następujące wnioski:

 ● Oszacowania PKB na mieszkańca w latach 2002–2009 w powiatach grodzkich były 
prawie dwa razy wyższe od oszacowań owej zmiennej makroekonomicznej w po-
wiatach ziemskich (średnio w latach 2002–2009 iloraz oszacowań PKB na głowę 
w powiatach grodzkich i ziemskich wynosił ok. 1,812).

 ● Wśród 20% powiatów o najwyższych oszacowaniach PKB na głowę znajdowały się 
aż 33 powiaty grodzkie (co stanowi 50,8% ogółu powiatów grodzkich). W drugiej 
grupie kwintylowej były 23 powiaty grodzkie (35,4% ogółu owych powiatów), w trze-
ciej – 5 powiatów (7,7% ich ogólnej liczby), w czwartej zaś – 4 powiaty (6,2% po-
wiatów grodzkich). W piątej grupie kwintylowej, czyli w grupie o najniższych war-
tościach oszacowań rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej, nie było żadnego 
powiatu grodzkiego. Wydaje się, iż potwierdza to postawioną wcześniej tezę, że po-
wiaty grodzkie na ogół stanowią centra rozwoju ekonomicznego na poziomie ogólno-
krajowym, regionalnym lub lokalnym.

 ● Analizując zróżnicowanie oszacowań PKB na głowę ze względu na przynależność po-
wiatów do zaborów, okazuje się, że najwyższym poziomem owej zmiennej makroeko-
nomicznej charakteryzowały się powiaty, których stolice należały w roku 1914 do zabo-
ru rosyjskiego (średnio 108,2% PKB per capita w Polsce) oraz niemieckiego (103,2%). 
Nieco niższy poziom analizowanej tu zmiennej notowany był w powiatach leżących 
na ziemiach włączonych w 1945 roku do Polski (95,4%), najniższy zaś w powiatach le-
żących na terenach byłego zaboru austriackiego (tylko 83,7% PKB na głowę w Polsce).

 ● Warto jednak zauważyć, że w przypadku powiatów leżących na terenach byłego za-
boru rosyjskiego ich rozkład, ze względu na rozważaną tu zmienną makroekonomicz-
ną, był rozkładem silnie asymetrycznym. 17,9% owych powiatów znajdowało się 
bowiem w grupie kwintylowej o najwyższych poziomach oszacowań PKB na głowę, 

4 Warto w tym miejscu zauważyć, że w latach 2002–2009 powiaty leżące na ziemiach byłego zaboru 
austriackiego wytwarzały 12,9% polskiego PKB, rosyjskiego – 42%, niemieckiego – 19,3%, a powiaty poło-
żone na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku – 25,7%. Odpowiednie odsetki ludności w tych typach 
powiatów (w latach 2002–2009) miały się następująco: 15,5% – były zabór austriacki, 38,8% – były zabór 
rosyjski, 18,8% – były zabór niemiecki oraz 27% – ziemie włączone w 1945 roku.
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20% – w grupie kwintylowej o wysokich poziomach owej zmiennej, 22,8% – w gru-
pie o średnich oszacowaniach PKB na głowę, 13,1% – w grupie o niskich wartoś-
ciach badanej zmiennej, zaś aż 26,2% w grupie o najniższych oszacowaniach PKB 
na mieszkańca (por. też wykres 2.1).

 ● Wśród powiatów leżących na ziemiach byłego zaboru niemieckiego dominowały 
powiaty znajdujące się w drugiej grupie kwintylowej ze względu na oszacowania 
PKB per capita (31,9%). Ponadto 24,6% powiatów z owej grupy powiatów należa-
ło do trzeciej grupy kwintylowej, 18,8% – do pierwszej grupy, 5,9% – do czwartej 

Tablica 2.2. PKB per capita w latach 2002–2009 według typów powiatów (Polska = 100)

Powiaty

Lata

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
średnio 

2002–2009

grodzkie 147,6 143,2 142,3 142,8 142,8 142,2 139,5 138,6 142,4

ziemskie 75,7 78,1 78,6 78,4 78,5 78,9 80,3 80,8 78,6

A 84,7 84,4 84,3 82,9 83,6 82,5 83,3 83,7 83,7

R 107,5 107,6 106,4 108,1 108,5 109,2 108,9 109,1 108,2

N 103,4 105,3 106,9 104,0 102,4 101,3 101,9 100,4 103,2

O 95,5 94,3 95,0 95,4 95,4 96,0 95,5 96,1 95,4

A – powiaty, których stolica leżała w zaborze austriackim, R – powiaty, których stolica leżała 
w zaborze rosyjskim, N – powiaty, których stolica leżała w zaborze niemieckim, O – powiaty, 
których stolica została włączona do Polski w 1945 roku 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Tablica 2.3. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na PKB per 
capita w latach 2002–2009

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 33 23 5 4 0

ziemskie 43 53 71 72 75

A 10 8 5 10 16

R 26 29 33 19 38

N 13 22 17 11 6

O 27 17 21 36 15

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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grupy, jedynie zaś 8,7% – do grupy kwintylowej o najniższych oszacowaniach PKB 
na głowę.

 ● Powiaty leżące na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku dominowały w czwar-
tej grupie kwintylowej ze względu na oszacowania PKB na mieszkańca (31% owych 
powiatów). 23,3% powiatów z owych obszarach należało do grupy kwintylowej o naj-
wyższych wartościach rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej, 14,7% – do gru-
py o wysokim poziomie oszacowań PKB na głowę, 18,8% – do grupy o średnim 
poziomie owej zmiennej i 12,9% wchodziło w skład grupy kwintylowej o najniższych 
wartościach owej zmiennej.

 ● Powiaty byłego zaboru austriackiego dominowały w grupie o najniższych (32,7% 
powiatów) i niskich (20,4%) wartościach oszacowań analizowanej tu zmiennej ma-
kroekonomicznej. Również 20,4% owych powiatów należało do pierwszej grupy 
kwintylowej. Ponadto 16,3% powiatów z byłych ziem zaboru austriackiego charak-
teryzowało się wysokimi wartościami rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej, 
10,2% powiatów zaś – wartościami średnimi.

0,0
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A R N O

I grupa

II grupa
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Wykres 2.1. Odsetki powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na PKB per 
capita w latach 2002–2009 (%)
A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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2.3. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA MIESZKAŃCA

Na mapie 2.2 zilustrowano przestrzenne zróżnicowanie wartości brutto środków trwa-
łych w powiatach w latach 2002–2009. Ponadto w tablicy 2.4 podano liczby powiatów 
z kolejnych województw w grupach kwintylowych owej zmiennej makroekonomicznej. 
Z mapy 2.2, tablicy 2.4 oraz danych statystycznych dotyczących analizowanej tu zmien-
nej makroekonomicznej można wyciągnąć następujące wnioski (por. też Jabłoński, To-
karski, 2012; Szewczyk, Tokarski, 2012):

86 do 482  (84)
56 do 86  (72)
43 do 56  (64)
29 do 43  (75)
6 do 29  (83)

Mapa 2.2. Przestrzenne zróżnicowanie wartości brutto środków trwałych na mieszkańca w la-
tach 2002–2009 (Polska = 100)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● W powiatach: Płock (mazowieckie, 481,7%), bełchatowskim (łódzkie, 471,5%), pol-
kowickim (dolnośląskie, 435%), zgorzeleckim (dolnośląskie, 407,4%) oraz Warsza-
wa (mazowieckie, 400,9%) wartość rozważanej tu zmiennej była ponad czterokrotnie 
wyższa od jej wartości w skali całej gospodarki. Ponadto w powiatach: piaseczyń-
skim (mazowieckie, 286,7%), kozienickim (mazowieckie, 279,9%), Dąbrowa Górni-
cza (śląskie, 276,5%), Konin (wielkopolskie, 247,3%), Katowice (śląskie, 246,7%), 
Tychy (śląskie, 242,5%), opolskim (opolskie, 228,9%), Poznań (wielkopolskie, 
228,2%), Zielona Góra (lubuskie, 225,6%), Ostrołęka (mazowieckie, 221,2%), Gliwi-
ce (śląskie, 215,2%), mikołowskim (śląskie, 205%) oraz Jaworzno (śląskie, 200,6%) 
wartość brutto środków trwałych per capita była ponad dwukrotnie wyższa niż w ca-
łej gospodarce.
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 ● W grupie 20% powiatów o najwyższych wartościach brutto środków trwałych na miesz-
kańca dominowały powiaty województwa śląskiego (17 powiatów). Po 9 powiatów 
w tej grupie kwintylowej reprezentowało województwa dolnośląskie i mazowieckie, 
6 – wielkopolskie, 5 – podkarpackie, po 4 – kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, 
pomorskie i zachodniopomorskie, po 2 powiaty – lubelskie, lubuskie, łódzkie i święto-
krzyskie oraz po jednym powiecie województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie.

 ● Grupa 20% powiatów o wysokich wartości badanej tu zmiennej makroekonomicznej 
złożona była z 11 powiatów województwa śląskiego, 7 – wielkopolskiego, po 6 – dolno-
śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podkarpackiego, po 5 powiatów leżących w wo-
jewództwach lubelskim, podlaskim i zachodniopomorskim, 4 – w świętokrzyskim, 
po 3 – w kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim i pomorskim, 2 – w warmińsko- 
-mazurskim oraz jednego powiatu położonego w województwie opolskim.

 ● W grupie 20% powiatów o niskich wartościach brutto środków trwałych na gło-
wę dominowały powiaty leżące w województwach dolnośląskim (8) i warmińsko- 
-mazurskim (7). Ponadto znalazło się tam po 6 powiatów reprezentujących woje-
wództwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie 
i zachodniopomorskie, po 4 powiaty – z województw: małopolskiego, podkarpac-
kiego i podlaskiego, po 3 powiaty leżące w województwach opolskim, śląskim i świę-
tokrzyskim oraz po 2 powiaty – z województw lubelskiego i łódzkiego.

Tablica 2.4. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca w latach 2002–2009

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 9 6 4 8 2

kujawsko-pomorskie 4 3 3 6 7

lubelskie 2 5 2 2 13

lubuskie 2 3 3 6 0

łódzkie 2 6 9 2 5

małopolskie 4 3 3 4 8

mazowieckie 9 6 8 6 13

opolskie 4 1 4 3 0

podkarpackie 5 6 1 4 9

podlaskie 1 5 2 4 5

pomorskie 4 3 6 6 1

śląskie 17 11 5 3 0

świętokrzyskie 2 4 3 3 2

warmińsko-mazurskie 1 2 5 7 6

wielkopolskie 6 7 15 6 1

zachodniopomorskie 4 5 3 6 3

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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 ● Grupa powiatów o najniższych wartościach badanej zmiennej makroekonomicznej 
złożona była z 13 powiatów województwa lubelskiego i 13 powiatów – mazowieckie-
go, 9 powiatów – podkarpackiego, 8 – małopolskiego, 7 – kujawsko-pomorskiego, 
6 – warmińsko-mazurskiego, po 5 – łódzkiego i podlaskiego, 3 – zachodniopomor-
skiego, po 2 – dolnośląskiego i świętokrzyskiego oraz po jednym powiecie repre-
zentującym województwa pomorskie i wielkopolskie. W grupie tej nie było żadnego 
powiatu leżącego w województwach: lubuskim, opolskim i śląskim.

 ● Zdecydowanie najniższe wartości brutto środków trwałych na głowę (poniżej 15% 
wartości owej zmiennej w Polsce) notowane były w latach 2002–2009 w powia-
tach: niżańskim (podkarpackie, 14,9%), ostrołęckim (mazowieckie, 14,5%), sej-
neńskim (podlaskie, 14,5%), nowomiejskim (warmińsko-mazurskie, 14,5%), 
łomżyńskim (podlaskie, 14,5%), włocławskim (kujawsko-pomorskie, 14,4%), wę-
gorzewskim (warmińsko-mazurskie, 14,3%), lipskim (mazowieckie, 13,6%), ra-
domskim (mazowieckie, 13,5%), skierniewickim (łódzkie, 13%), tarnowskim (ma-
łopolskie, 13%), kolneńskim (podlaskie, 12,7%), siedleckim (mazowieckie, 12,6%), 
szydłowieckim (mazowieckie, 12,3%), żuromińskim (mazowieckie, 12%), chełm-
skim (lubelskie, 11,8%), brzozowskim (podkarpackie, 11,4%), suwalskim (podlaskie, 
11,2%), proszowickim (małopolskie, 10,3%), kazimierskim (świętokrzyskie, 10,2%), 
strzyżowskim (podkarpackie, 10,1%), lipnowskim (kujawsko-pomorskie, 9,5%) oraz 
przemyskim (podkarpackie, 6,3%).

 ● Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy wartością brutto środków trwałych 
na mieszkańca a analizowanymi uprzednio oszacowaniami PKB per capita w la-
tach 2002–2009 wynosił ok. 0,912, co sugeruje, że przestrzenne zróżnicowanie owych 
zmiennych makroekonomicznych w powiatach (podobnie jak w przypadku woje-
wództw) było zbliżone do siebie.

Tablica 2.5. Wartość brutto środków trwałych na mieszkańca w latach 2002–2009 według ty-
pów powiatów (Polska = 100)

Powiaty

Lata

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
średnio 

2002–2009

grodzkie 185,1 181,4 180,5 179,2 177,5 177,5 174,8 173,8 178,7

ziemskie 56,6 58,6 59,2 60,0 61,0 61,2 62,7 63,3 60,3

A 78,9 78,9 77,8 77,5 76,5 77,2 78,1 77,4 77,8

R 114,0 114,8 114,6 114,4 112,9 111,6 111,6 112,5 113,3

N 96,8 99,0 100,0 100,0 103,2 100,9 100,5 100,8 100,1

O 94,0 91,5 91,8 92,1 92,7 95,9 95,5 94,6 93,5

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 2.6. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na wartość 
brutto środków trwałych na mieszkańca w latach 2002–2009

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 43 20 2 0 0

ziemskie 33 56 74 76 75

A 11 11 4 8 15

R 23 29 28 22 43

N 16 16 20 12 5

O 26 20 24 34 12

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

W tablicy 2.5 zestawiono wartości brutto środków trwałych na mieszkańca w po-
wiatach w latach 2002–2009 w podziale na powiaty grodzkie i ziemskie oraz w podzia-
le na powiaty, których stolice leżały w 1914 roku na obszarach należących do zabo-
rów: austriackiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz na terenach włączonych do Polski 
w 1945 roku5. W tablicy 2.6 zestawiono liczby powiatów w poszczególnych grupach 
kwintylowych ze względu na owe podziały, na wykresie 2.2 zaś – odsetki powiatów 
należących do poszczególnych grup kwintylowych w podziale na historyczne grupy po-
wiatów. Z tablic tych oraz z wykresu 2.2 można wyciągnąć następujące wnioski:

 ● W powiatach grodzkich w analizowanym przedziale czasu wartość brutto środków 
trwałych na mieszkańca była o prawie 80% wyższa niż w skali całej gospodarki, 
w powiatach ziemskich zaś o prawie 40% niższa.

 ● Wśród ziem byłych zaborów powiaty leżące w zaborze rosyjskim charakteryzowały 
się wartością rozważanej zmiennej makroekonomicznej o 13,3% wyższą niż w całej 
gospodarce, na ziemiach byłego zaboru niemieckiego zbliżoną do tej, którą notowano 
w całej gospodarce, na terenach włączonych do Polski w 1945 roku – 6,5% niższą niż 
w całej gospodarce, natomiast na ziemiach byłego zaboru austriackiego – o 22,2% 
niższą niż w Polsce.

 ● Mimo że na terenach byłego zaboru rosyjskiego wartość brutto środków trwałych 
na mieszkańca była najwyższa, to w tej grupie powiatów dominowały powiaty nale-
żące do piątek grupy kwintylowej (29,7% powiatów); 20% powiatów z tego zaboru 
należało do drugiej grupy kwintylowej wartości brutto środków trwałych per capita, 
19,3% – do trzeciej grupy kwintylowej, 15,9% powiatów – do pierwszej grupy kwin-
tylowej, 15,2% zaś – do czwartej grupy kwintylowej.

5 Na terenach leżących w granicach byłego zaboru austriackiego zgromadzone było 12% polskiej war-
tości brutto środków trwałych w latach 2002–2009, na terenach byłego zaboru rosyjskiego – 44%, niemiec-
kiego –18,8%, a na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku – 25,2%.
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 ● W przypadku powiatów leżących na obszarach byłego zaboru niemieckiego 29% 
owych powiatów należało do grupy kwintylowej o średnich wartościach brutto środ-
ków trwałych na głowę, po 23,2% powiatów – do grup kwintylowych o najwyższych 
i wysokich wartościach owej zmiennej, 17,4% powiatów znajdowało się w grupie 
o niskich wartościach brutto środków trwałych na mieszkańca i jedynie 7,2% powia-
tów – w grupie o najniższych wartościach owej zmiennej.

 ● Powiaty leżące na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku dominowały w czwar-
tej grupie kwintylowej pod względem wartości brutto środków trwałych na gło-
wę (znalazło się tam 29,3% owych powiatów). Następne, pod względem odsetków 
powiatów, były pierwsza grupa kwintylowa (22,4% powiatów), trzecia grupa kwinty-
lowa (20,7% powiatów), druga grupa kwintylowa (17,2% powiatów) oraz piąta grupa 
kwintylowa (10,3% powiatów).

 ● Jeśli zaś chodzi o powiaty leżące na ziemiach byłego zaboru austriackiego, 
to aż 30,6% owych powiatów należało do grupy kwintylowej o najniższych wartoś-
ciach badanej tu zmiennej makroekonomicznej, 29,3% powiatów – do grupy o ni-
skich wartościach tej zmiennej, 22,4% powiatów znalazło się w grupie o wysokiej 
wartości brutto środków trwałych na głowę, 20,7% – w grupie o średnich wartoś-
ciach owej zmiennej i 17,2% powiatów – w grupie o niskich wartościach brutto 
środków trwałych na mieszkańca.
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Wykres 2.2. Odsetki powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na wartość 
brutto środków trwałych na mieszkańca w latach 2002–2009 (%)
A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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2.4. INWESTYCJE NA GŁOWĘ

Mapa 2.3 ilustruje przestrzenne zróżnicowanie inwestycji na głowę w Polsce w la-
tach 2002–2010. W tablicy 2.7 natomiast zestawiono dane dotyczące liczby powiatów 
w poszczególnych województwach w grupach kwintylowych ze względu na ową zmien-
ną ekonomiczną. Z mapy 2.3, tablicy 2.7 oraz danych dotyczących tej zmiennej można 
wyciągnąć następujące wnioski (por. też np. Jabłoński, Tokarski, 2012; Szewczyk, To-
karski, 2012):

94 do 523  (76)
66 do   94  (71)
49 do   66  (74)
33 do   49  (81)
4 do   33  (76)

Mapa 2.3. Przestrzenne zróżnicowanie inwestycji na głowę w latach 2002–2010 (Polska = 100)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● Powiaty bełchatowski (łódzkie, 522,5%) i polkowicki (dolnośląskie, 515,6%) cha-
rakteryzowały się ponad pięciokrotnie wyższymi inwestycjami per capita w la-
tach 2002–2010, niż miało to miejsce wówczas w skali całej gospodarki. Ponadto 
w powiatach: Płock (mazowieckie, 413,9%), Warszawa (mazowieckie, 369,4%), 
Tychy (śląskie, 318,8%), zgorzeleckim (dolnośląskie, 277,2%), wrocławskim (dol-
nośląskie, 271,4%), Poznań (wielkopolskie, 251,5%), Gdańsk (pomorskie, 244,5%), 
Bielsko-Biała (śląskie, 221,1%), Gliwice (śląskie, 215,5%), piaseczyńskim (mazo-
wieckie, 214,7%), oławskim (dolnośląskie, 211,5%), Dąbrowa Górnicza (śląskie, 
210,6%) oraz Włocławek (kujawsko-pomorskie, 207,9%) inwestycje te były ponad 
dwukrotnie większe niż inwestycje na mieszkańca w Polsce.

 ● W grupie kwintylowej o najwyższych inwestycjach na głowę dominowały powiaty le-
żące w województwach: śląskim (15), dolnośląskim (12) i mazowieckim (10). Ponadto 
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Tablica 2.7. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na inwestycje na mieszkań-
ca w latach 2002–2010

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 12 4 4 5 4

kujawsko-pomorskie 5 3 4 6 5

lubelskie 2 1 1 7 13

lubuskie 3 4 4 3 0

łódzkie 3 6 6 6 3

małopolskie 2 6 4 3 7

mazowieckie 10 9 5 6 12

opolskie 3 0 4 4 1

podkarpackie 2 4 3 8 8

podlaskie 1 3 4 4 5

pomorskie 4 4 6 3 3

śląskie 15 8 8 5 0

świętokrzyskie 2 3 6 0 3

warmińsko-mazurskie 1 2 7 6 5

wielkopolskie 5 14 9 4 3

zachodniopomorskie 6 5 1 6 3

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

można tu było znaleźć 6 powiatów leżących w województwie zachodniopomorskim, 
po 5 powiatów – z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, 4 – z po-
morskiego, po 3 powiaty reprezentujące województwa lubuskie, łódzkie i opolskie, 
po 2 powiaty – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie 
oraz po jednym powiecie – z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 ● W drugiej zaś grupie kwintylowej, a więc w grupie o wysokich inwestycjach na miesz-
kańca, 14 powiatów pochodziło z województwa wielkopolskiego. Ponadto znalazło 
się tu 9 powiatów z województwa mazowieckiego, 8 – ze śląskiego, po 6 – z wo-
jewództw łódzkiego i małopolskiego, 5 – z zachodniopomorskiego, po 4 powiaty 
reprezentowały województwa dolnośląskie, lubuskie, podkarpackie i pomorskie, 
po 3 – kujawsko-pomorskie, podlaskie i świętokrzyskie, 2 – warmińsko-mazurskie 
i jeden powiat leżący w województwie lubelskim. Nie było tu natomiast żadnego 
powiatu należącego do województwa opolskiego.

 ● W grupie kwintylowej o niskich wartościach badanej tu zmiennej makroekonomicznej 
najwięcej powiatów pochodziło z województw podkarpackiego (8) i lubelskiego (7). 
Znalazło się tu też po 6 powiatów leżących w województwach: kujawsko-pomorskim, 
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łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, po 5 powia-
tów – z województw dolnośląskiego i śląskiego, po 4 powiaty – z województw: opol-
skiego, podlaskiego i wielkopolskiego oraz po 3 powiaty leżące w województwach: 
lubuskim, małopolskim i pomorskim. Nie było tu żadnego powiatu leżącego w woje-
wództwie świętokrzyskim.

 ● Wśród 20% powiatów o najniższych inwestycjach na głowę dominowały powiaty le-
żące w województwach lubelskim (13) i mazowieckim (12). W skład tej grupy we-
szło też 8 powiatów leżących w województwie podkarpackim, 7 – w województwie 
małopolskim, po 5 – w kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, 
4 – w dolnośląskim, po 3 – w województwach łódzkim, pomorskim, świętokrzyskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz jeden powiat leżący w województwie 
opolskim. Województwa lubuskie i śląskie nie miały tu żadnego przedstawiciela.

 ● W powiatach: nowodworskim (pomorskie, 19,4%), tucholskim (kujawsko-pomor-
skie, 19,1%), górowskim (dolnośląskie, 18,8%), przysuskim (mazowieckie, 18,5%), 
radomskim (mazowieckie, 18,3%), węgorzewskim (warmińsko-mazurskie, 18,1%), 
opolskim (lubelskie, 17,5%), włodawskim (lubelskie, 17,4%), brzozowskim (podkar-
packie, 17,4%), janowskim (lubelskie, 16,3%), proszowickim (małopolskie, 16%), 
żuromińskim (mazowieckie, 14,8%), szydłowieckim (mazowieckie, 14,2%), lip-
nowskim (kujawsko-pomorskie, 13,3%), zwoleńskim (mazowieckie, 13%), sejneń-
skim (podlaskie, 12,5%), chełmskim (lubelskie, 11,8%), kolneńskim (podlaskie, 
11,7%), strzyżowskim (podkarpackie, 9,7%) i kazimierskim (świętokrzyskie, 5%) 
wielkość rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej w latach 2002–2010 nie prze-
kraczała 20% jej wartości w skali całej gospodarki.

 ● Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy rozważaną tu zmienną makroekono-
miczną a PKB per capita oraz wartością brutto środków trwałych na głowę wyno-
siły (odpowiednio) 0,909 i 0,874, co sugeruje, że przestrzenne zróżnicowanie tych 
trzech zmiennych makroekonomicznych w powiatach było zbliżone do siebie.

Tablica 2.8. Inwestycje na mieszkańca w latach 2002–2010 według typów powiatów (Polska = 100)

Powiaty

Lata

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
średnio 

2002–2010

grodzkie 181,0 171,0 167,1 168,9 170,9 170,1 161,0 164,5 157,5 168,0

ziemskie 58,7 63,9 66,0 65,3 64,3 64,9 69,6 67,9 71,5 65,8

A 79,5 80,5 78,1 72,0 80,8 77,7 71,1 66,6 70,3 75,2

R 110,1 106,7 107,5 111,1 106,3 111,0 112,7 109,9 114,7 110,0

N 109,7 119,9 108,8 100,3 100,6 100,9 105,4 99,1 102,7 105,3

O 90,5 87,6 95,6 99,8 101,5 96,5 94,7 105,7 94,1 96,2

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 2.9. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na inwesty-
cje na mieszkańca w latach 2002–2010

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 34 19 6 6 0

ziemskie 42 57 70 70 75

A 6 10 9 11 13

R 24 25 25 30 41

N 16 21 18 9 5

O 30 20 24 26 16

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Wykres 2.3. Odsetki powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na inwesty-
cje na mieszkańca w latach 2002–2010 (%)
A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

W tablicach 2.8–2.9 oraz na wykresie 2.3 zestawiono pewne dane, dotyczące kształ-
towania się inwestycji na mieszkańca w powiatach w latach 2002–2010 w podziale po-
wiatów na powiaty grodzkie i ziemskie oraz w podziale owych jednostek samorządu 
terytorialnego ze względów historycznych6. Z tablic tych oraz wspomnianego wykresu 
wynika, co następuje:

6 W powiatach byłego zaboru austriackiego zrealizowano 11,6% polskich inwestycji w latach 2002– 
–2010, w powiatach zaboru rosyjskiego – 42,8%, niemieckiego – 19,6%, w powiatach zaś leżących na zie-
miach włączonych do Polski w 1945 roku – 26%.
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 ● W powiatach grodzkich inwestycje na mieszkańca były średnio ponad 2,5-krotnie 
wyższe niż w powiatach ziemskich. Warto jednak zauważyć, że w latach 2002–2010 
iloraz ten spadał z ok. 3,08 do 2,20.

 ● Powiaty grodzkie znajdowały się głównie w grupach kwintylowych o najwyż-
szych (34 powiaty) i wysokich (19 powiatów) wartościach inwestycji na głowę. Tyl-
ko po 6 powiatów grodzkich należało do grup kwintylowych o średnich i niskich 
wartościach owej zmiennej makroekonomicznej, żaden zaś z powiatów grodzkich nie 
znajdował się wśród 20% powiatów o najniższych inwestycjach na mieszkańca.

 ● 75 powiatów ziemskich natomiast znajdowało się w grupie kwintylowej o najniższych 
wartościach analizowanej tu zmiennej, po 70 powiatów – w grupach o niskich i śred-
nich inwestycjach na głowę, 57 powiatów – w grupie o wysokich inwestycjach, a tyl-
ko 42 powiaty ziemskie – w grupie 20% powiatów o najwyższych inwestycjach per 
capita.

 ● Najwyższymi inwestycjami na mieszkańca charakteryzowały się powiaty leżące 
na terenach byłego zaboru rosyjskiego (110% inwestycji na mieszkańca w Polsce). 
Następne w kolejności były powiaty byłego zaboru niemieckiego (105,3%) oraz po-
wiaty leżące na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku (96,2%). Najniższy-
mi inwestycjami na głowę charakteryzowały się zaś, podobnie jak miało to miejsce 
w przypadku PKB per capita i wartości brutto środków trwałych na mieszkańca, po-
wiaty leżące na terenach byłego zaboru austriackiego.

 ● Największy odsetek powiatów byłego zaboru rosyjskiego (28,3% owych powiatów) 
należał do piątej grupy kwintylowej; 20,7% powiatów z tej grupy powiatów należało 
do czwartej grupy kwintylowej, po 17,2% – do drugiej i trzeciej, jedynie zaś 16,6% 
– do pierwszej grupy kwintylowej. Ów pozorny paradoks można jednak łatwo wy-
tłumaczyć tym, że wśród powiatów byłego zaboru rosyjskiego w pierwszej grupie 
kwintylowej znajdowały się powiaty o bardzo wysokim potencjale demograficznym 
i ekonomicznym7.

 ● Najwięcej, bo 30,4%, powiatów byłego zaboru niemieckiego należało do grupy kwin-
tylowej o wysokich inwestycjach na mieszkańca. Ponadto 26,1% owych powiatów 
znajdowało się w grupie kwintylowej o średnich wartościach analizowanej tu zmien-
nej, 23,2% powiatów – w grupie o najwyższych wartościach, 13% powiatów – w gru-
pie o niskich wartościach, tylko zaś 7,2% powiatów byłego zaboru niemieckiego na-
leżało do grupy kwintylowej o najniższych inwestycjach na głowę.

 ● 43,1% powiatów z ziem włączonych do Polski w 1945 roku znajdowało się w gru-
pach kwintylowych o najwyższych i wysokich inwestycjach na mieszkańca, nieco 
ponad 1/5 powiatów należało do grupy kwintylowej o średnich wartościach owej 

7 Do tej grupy kwintylowej wśród powiatów byłego zaboru rosyjskiego należały powiaty: bełchatowski 
(łódzkie, 522,5% inwestycji na mieszkańca w skali całej gospodarki), Płock (mazowieckie, 413,9%), Warsza-
wa (mazowieckie, 369,4%), piaseczyński (mazowieckie, 214,7%), Dąbrowa Górnicza (śląskie, 210,6%), łę-
czyński (lubelskie, 176,5%), Konin (wielkopolskie, 169,5%), Ostrołęka (mazowieckie, 149,7%), pruszkow-
ski (mazowieckie, 148,6%), warszawski zachodni (mazowieckie, 141,5%), grójecki (mazowieckie, 128,7%), 
Łódź (łódzkie, 125,8%), kozienicki (mazowieckie, 121%), poddębicki (łódzkie, 119,6%), nowodworski 
(mazowieckie, 114,7%), Częstochowa (śląskie, 113,1%), Kielce (świętokrzyskie, 111,6%), siemiatycki (pod-
laskie, 110,9%), będziński (śląskie, 104,4%), ostrowiecki (świętokrzyskie, 101,4%), puławski (lubelskie, 
101,3%), Kalisz (wielkopolskie, 100,3%) oraz grodziski (mazowieckie, 94,6%).



50

zmiennej, 36,2% zaś powiatów z tych ziem było w grupach kwintylowych o niskich 
i najniższych wartościach inwestycji na głowę.

 ● Natomiast powiaty byłego zaboru austriackiego najczęściej znajdowały się w grupach 
kwintylowych o najniższych (26,5% owych powiatów) i niskich (22,4%) wartościach 
PKB na głowę; 18,4% powiatów byłego zaboru austriackiego należało do trzeciej 
grupy kwintylowej, 20,4% tych powiatów było w drugiej grupie kwintylowej, zaś 
pozostałe 12,2% powiatów – w pierwszej grupie.

2.5. PŁACE

Przestrzenne zróżnicowanie płac w powiatach w latach 2002–2011 zilustrowane 
jest na mapie 2.4. W tablicy 2.10 natomiast zestawiono grupy kwintylowe płac w po-
szczególnych województwach. Z mapy 2.4 i tablicy 2.10 można wyciągnąć następujące 
wnioski (por. też Rogut, Tokarski, 2001, 2007; Adamczyk, Tokarski, Włodarczyk, 2009; 
Szewczyk, Tokarski, 2012):

 ● Najwyższe płace, przekraczające 120% płac w Polsce, zanotowano w latach 2002– 
–2011 w powiatach lubińskim (dolnośląskie, 169,5%), Jastrzębie Zdrój (śląskie, 
149,3%), Warszawa (mazowieckie, 141,9%), łęczyńskim (lubelskie, 132,5%), Kato-
wice (śląskie, 132,5%), bełchatowskim (łódzkie, 127,5%), pruszkowskim (mazowiec-
kie, 121,5%) oraz Płock (mazowieckie, 121,3%).

88 do 170    (89)
83 do   88    (56)
79 do   83    (76)
77 do   79    (53)
60 do   77  (104)

Mapa 2.4. Przestrzenne zróżnicowanie płac w latach 2002–2011 (Polska = 100)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 2.10. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na płace w latach 
2002–2011

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 7 8 4 7 3

kujawsko-pomorskie 2 2 1 7 11

lubelskie 3 2 4 10 5

lubuskie 2 4 3 2 3

łódzkie 2 2 6 6 8

małopolskie 4 6 3 4 5

mazowieckie 17 7 9 5 4

opolskie 3 3 4 2 0

podkarpackie 1 6 6 4 8

podlaskie 3 2 8 4 0

pomorskie 5 6 5 3 1

śląskie 13 12 6 1 4

świętokrzyskie 4 4 3 2 1

warmińsko-mazurskie 1 2 2 7 9

wielkopolskie 5 6 8 6 10

zachodniopomorskie 4 4 4 6 3

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● W grupie kwintylowej o najwyższym poziomie badanej tu zmiennej makroekono-
micznej dominowały powiaty leżące w województwach mazowieckim (17) i ślą-
skim (13). Ponadto do grupy tej zaliczało się 7 powiatów leżących w wojewódz-
twie dolnośląskim, po 5 – w pomorskim i wielkopolskim, po 4 – w małopolskim, 
świętokrzyskim i zachodniopomorskim, po 3 – w lubelskim, opolskim i podlaskim, 
po 2 – w kujawsko-pomorskim, lubuskim i łódzkim oraz po jednym powiecie należą-
cym do województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego.

 ● W drugiej grupie kwintylowej natomiast najwięcej powiatów pochodziło z woje-
wództwa śląskiego (12). Znalazło się tu też 8 powiatów leżących w województwie 
dolnośląskim, 7 – w mazowieckim, po 6 – w województwach małopolskim, pod-
karpackim, pomorskim i wielkopolskim, po 4 – w lubuskim, świętokrzyskim i za-
chodniopomorskim, 3 powiaty – z województwa opolskiego oraz po 2 powiaty na-
leżące do województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

 ● W grupie kwintylowej o niskich płacach dominowały powiaty leżące w województwie 
lubelskim (10). Ponadto do grupy tej należało po 7 powiatów reprezentujących wo-
jewództwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, po 6 – łódz-
kie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, 5 powiatów z województwa mazowiec-
kiego, po 4 powiaty znajdujące się w województwach małopolskim, podkarpackim 
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i podlaskim, 3 – z województwa pomorskiego, po 2 – z lubuskiego, opolskiego i świę-
tokrzyskiego oraz 1 powiat leżący w województwie śląskim.

 ● Natomiast w grupie kwintylowej o najniższych poziomach płac najczęściej pojawiały 
się powiaty leżące w województwach: kujawsko-pomorskim (11), wielkopolskim (10) 
i warmińsko-mazurskim (9). Po 8 powiatów należących do tej grupy pochodziło z woje-
wództw łódzkiego i podkarpackiego, po 5 – z lubelskiego i małopolskiego, po 4 powiaty 
reprezentowały województwa mazowieckie i śląskie, po 3 – dolnośląskie, lubuskie i za-
chodniopomorskie oraz po jednym powiecie – pomorskie i świętokrzyskie. W grupie tej 
nie było natomiast żadnego powiatu leżącego w województwach opolskim i podlaskim.

 ● W powiatach piotrkowskim (łódzkie, 69,7%), jarocińskim (wielkopolskie, 69,7%), 
rawickim (wielkopolskie, 68%), kłobuckim (śląskie, 67,7%), brzezińskim (łódzkie, 
66,6%) i kępińskim (wielkopolskie, 60,9%) płace w latach 2002–2011 były najniższe 
i nie przekraczały 70% płac w skali całej gospodarki.

 ● Współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy płacami w powiatach a analizowany-
mi uprzednio zmiennymi makroekonomicznymi oscylowały wokół 2/3, co sugeruje, 
że przestrzenne zróżnicowanie tej zmiennej było zbliżone do przestrzennego zróż-
nicowania PKB per capita, wartości brutto środków trwałych na głowę i inwestycji 
na mieszkańca. Niemniej jednak stopień skorelowania płac z PKB per capita, war-
tością brutto środków trwałych na głowę i inwestycjami na mieszkańca był niższy niż 
owych zmiennych makroekonomicznych między sobą.
W tablicach 2.11–2.12 oraz na wykresie 2.4 zestawiono dane dotyczące zróżnicowa-

nia płac w latach 2002–2011 w podziale powiatów na ziemskie i grodzkie oraz w po-
dziale na powiaty leżące na ziemiach byłych zaborów austriackiego, rosyjskiego, nie-
mieckiego i na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku. Z tablic tych oraz wykresu 
2.4 można wyciągnąć kilka następujących wniosków:

Tablica 2.11. Płace w latach 2002–2011 według typów powiatów (Polska = 100)8

Powiaty

Lata

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
średnio 

2002–2011

grodzkie 116,3 115,5 115,5 116,2 116,5 116,3 116,7 116,2 115,4 115,4 116,0

ziemskie 91,7 92,1 92,2 91,8 91,7 91,9 91,7 91,9 92,4 92,5 92,0

A 94,6 94,8 94,8 94,5 94,6 95,0 94,2 94,7 94,9 94,7 94,7

R 103,0 103,4 103,3 103,2 103,0 102,6 102,9 102,7 102,9 102,8 103,0

N 100,1 99,1 98,8 98,5 98,8 99,0 99,0 98,7 98,6 99,1 99,0

O 98,6 98,6 99,0 99,5 99,6 99,8 99,8 100,1 99,8 99,6 99,5

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

8 Płace w poszczególnych grupach powiatów w tablicy 2.11 policzono jako średnią ważoną płac, gdzie 
rolę wag pełniły odsetki liczby ludności.
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Tablica 2.12. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na płace 
w latach 2002–2011

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 36 17 8 3 1

ziemskie 40 59 68 73 74

A 7 12 10 7 13

R 35 22 32 29 27

N 12 15 11 14 17

O 22 27 23 26 18

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● Płace w powiatach grodzkich były (średnio) o 16% wyższe niż w całej gospodarce, 
w powiatach ziemskich zaś – o 8% niższe. Powiaty grodzkie pojawiały się najczęś-
ciej w pierwszych dwóch grupach kwintylowych płac, powiaty ziemskie natomiast 
w ostatnich trzech grupach kwintylowych. Warto jednak zauważyć, że w latach 2002– 
–2011 relacja płac w powiatach grodzkich i ziemskich spadła z poziomu równego 
ok. 1,268 w roku 2002 do 1,248 w roku 2011.

 ● Najwyższy poziom płac notowany był w powiatach leżących na terenach byłego za-
boru rosyjskiego, gdzie wartość owej zmiennej makroekonomicznej przeciętnie była 
o 3% wyższa niż w całej gospodarce. W powiatach leżących na terenach włączonych 
do Polski w 1945 roku płace były o 0,5% niższe niż w całej gospodarce, na ziemiach 
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Wykres 2.4. Odsetki powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na płace 
w latach 2002–2011 (%)
A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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leżących w byłym zaborze niemieckim – o 1% niższe, na terenach zaś byłego zaboru 
austriackiego – o 5,3% niższe niż średnio w kraju.

 ● Z terenów leżących na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego najwięcej powiatów na-
leżało do grupy kwintylowej o najwyższych płacach (24,1% powiatów). Następne 
w kolejności były powiaty należące do grupy kwintylowej o średnich (22,1%), ni-
skich (20%) i najniższych (18,6%) płacach. Pozostałe 15,2% powiatów z ziem byłego 
zaboru rosyjskiego charakteryzowało się wysokimi płacami.

 ● Powiaty leżące na ziemiach włączonych do Polski w 1945 roku najczęściej należały 
do grupy kwintylowej o wysokich płacach (23,3% owych powiatów). Niewiele mniej, 
bo 22,4% powiatów z tych obszarów znalazło się w latach 2002–2011 w grupie o naj-
niższych płacach, 19,8% – w grupie o wysokich wartościach owej zmiennej makro-
ekonomicznej, 19% – w grupie o średnich płacach, zaś pozostałe 15,5% powiatów 
– wśród 20% polskich powiatów o najniższych płacach.

 ● Na terenach byłego zaboru niemieckiego 17,4% powiatów znajdowało się w gru-
pie kwintylowej o najwyższych płacach, 21,7% powiatów – w grupie o wysokich 
płacach, 15,9% – w grupie o średnich płacach, 20,3% – wśród powiatów o niskich 
płacach, a 24,6% – w grupie o najniższych płacach.

 ● Po ok. 1/4 powiatów z ziem byłego zaboru austriackiego należało do grup kwinty-
lowych o najniższych i wysokich płacach. Około 1/5 tych powiatów było w trzeciej 
grupie kwintylowej, po 14,3% zaś owych powiatów – w grupach pierwszej i czwartej.

2.6. STOPY BEZROBOCIA

23,5 do 36,5  (77)
18,7 do 23,5  (73)
15,4 do 18,7  (78)
12    do 15,4  (71)
4,3 do 12     (79)

Mapa 2.5. Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2011 (%)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 2.13. Liczby powiatów w grupach kwintylowych ze względu na stopy bezrobocia reje-
strowanego w latach 2002–2011

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

dolnośląskie 10 7 6 3 3

kujawsko-pomorskie 11 9 1 0 2

lubelskie 0 4 8 9 3

lubuskie 4 6 1 1 2

łódzkie 0 4 6 9 5

małopolskie 0 3 3 8 8

mazowieckie 5 11 10 8 8

opolskie 2 2 2 3 3

podkarpackie 3 7 9 4 2

podlaskie 0 2 7 1 7

pomorskie 8 3 3 3 3

śląskie 0 5 8 11 12

świętokrzyskie 2 4 1 5 2

warmińsko-mazurskie 17 2 1 0 1

wielkopolskie 0 5 8 9 13

zachodniopomorskie 14 2 2 2 1

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Na mapie 2.5 oraz w tablicy 2.13 zilustrowano pewne dane statystyczne opisujące 
przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w powiatach w latach 2002– 
–2011. Rozważając przestrzenne zróżnicowanie owej zmiennej makroekonomicznej 
można wyciągnąć następujące wnioski (por. też np. Rogut, Tokarski, 2001, 2007; Kwiat-
kowski, Tokarski, 2007; Tokarski, 2005a, 2005b, 2005c, 2008, 2010a, 2010b; Szewczyk, 
Tokarski, 2012):

 ● Najwyższymi, przekraczającymi 30%, stopami bezrobocia rejestrowanego cha-
rakteryzowały się powiaty: szydłowiecki (mazowieckie, 37,06%), braniewski  
(warmińsko-mazurskie, 35,14%), bartoszycki (warmińsko-mazurskie, 34,45%), 
łobeski (zachodniopomorskie, 34,29%), piski (warmińsko-mazurskie, 33,73%), 
białogardzki (zachodniopomorskie, 33,38%), węgorzewski (warmińsko-mazurskie, 
33,02%), nowodworski (pomorskie, 32,62%), świdwiński (zachodniopomorskie, 
32,2%), drawski (zachodniopomorskie, 31,86%), krośnieński odrzański (lubuskie, 
31,02%), radomski (mazowieckie, 30,77%), gołdapski (warmińsko-mazurskie, 
30,74%), choszczeński (zachodniopomorskie, 30,73%), koszaliński (zachodnio-
pomorskie, 30,56%), gryficki (zachodniopomorskie, 30,48%), lidzbarski (warmińsko-
-mazurskie, 30,36%), szczecinecki (zachodniopomorskie, 30,28%) i kętrzyński (war-
mińsko-mazurskie, 30,02%). Są to – głównie – powiaty popegeerowskie.
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 ● W pierwszej grupie kwintylowej pod względem stóp bezrobocia rejestrowanego 
dominują powiaty leżące w województwach popegeerowskich. Znajdowało się tam 
bowiem 17 powiatów leżących w województwie warmińsko-mazurskim, 14 – w za-
chodniopomorskim, 11 – w kujawsko-pomorskim, 10 – w dolnośląskim, 8 – w po-
morskim, 5 – w mazowieckim, 4 – w lubuskim, 3 – w podkarpackim oraz po 2 powia-
ty z województw opolskiego i świętokrzyskiego. Nie było tam zaś żadnego powiatu 
pochodzącego z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, 
śląskiego i wielkopolskiego.

 ● W drugiej grupie kwintylowej najwięcej powiatów pochodziło z województw mazo-
wieckiego (11) i kujawsko-pomorskiego (9). Ponadto do grupy tej należało również 
po 7 powiatów leżących w województwach dolnośląskim i podkarpackim, 6 – z wo-
jewództwa lubuskiego, po 5 – z województw śląskiego i wielkopolskiego, po 4 – z lu-
belskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, po 3 – z małopolskiego i pomorskiego oraz 
po 2 powiaty reprezentujące województwa: opolskie, podlaskie, warmińsko-mazur-
skie i zachodniopomorskie.

 ● W czwartej grupie kwintylowej, a zatem w grupie kwintylowej o niskich stopach bez-
robocia rejestrowanego w latach 2002–2011, najwięcej powiatów pochodziło z woje-
wództwa śląskiego (11). Znalazło się tu także po 9 powiatów leżących w wojewódz-
twach lubelskim, łódzkim i wielkopolskim, po 8 – w małopolskim i mazowieckim, 
5 – w świętokrzyskim, 4 – w podkarpackim, po 3 – w województwach dolnośląskim, 
opolskim i pomorskim, 2 – w zachodniopomorskim oraz po jednym – w lubuskim 
i podlaskim. W grupie tej nie miały swoich reprezentantów województwa kujawsko-
-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

 ● W grupie kwintylowej natomiast o najniższych stopach bezrobocia zdecydowanie 
dominowały powiaty leżące w województwach wielkopolskim (13) i śląskim (12). 
Do grupy tej należało też po 8 powiatów z województw małopolskiego i mazowieckie-
go, 7 – z podlaskiego, 5 – z łódzkiego, po 3 powiaty z województw: dolnośląskiego, 
lubelskiego, opolskiego i pomorskiego, po 2 – z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz po jednym powiecie – z warmińsko-mazur-
skiego i zachodniopomorskiego.

 ● Najniższe (niższe od 10%) średnie stopy bezrobocia rejestrowanego w rozważanym 
przedziale czasu notowane były w powiatach: Tarnów (małopolskie, 9,91%), Ryb-
nik (śląskie, 9,83%), oleskim (opolskie, 9,77%), Leszno (wielkopolskie, 9,64%), 
Gliwice (śląskie, 9,6%), nowotyskim (wielkopolskie, 9,56%), wysokomazowiec-
kim (podlaskie, 9,42%), bielskim (podlaskie, 9,11%), skierniewickim (łódzkie, 
9,1%), Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie, 9,06%), grodziskim (wielkopolskie, 
8,94%), Tychy (śląskie, 8,91%), pszczyńskim (śląskie, 8,68%), grodziskim (mazo-
wieckie, 8,61%), siemiatyckim (podlaskie, 8,57%), pruszkowskim (mazowieckie, 
8,54%), wolsztyńskim (wielkopolskie, 8,41%), warszawskim zachodnim (mazowiec-
kie, 8,18%), grójeckim (mazowieckie, 8,17%), Rzeszów (podkarpackie, 8,17%), 
Olsztyn (warmińsko-mazurskie, 8,12%), Wrocław (dolnośląskie, 7,98%), Opo-
le (opolskie, 7,71%), piaseczyńskim (mazowieckie, 7,66%), Bielsko-Biała (śląskie, 
7,64%), Gdańsk (pomorskie, 7,5%), Krosno (podkarpackie, 7,48%), bieruńsko-
-lędzińskim (śląskie, 7,46%), kępińskim (wielkopolskie, 6,95%), Gdynia (pomor-
skie, 6,48%), poznańskim (wielkopolskie, 6,09%), Kraków (małopolskie, 5,7%), 
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Sopot (pomorskie, 5,42%), Katowice (śląskie, 5,34%), Poznań (wielkopolskie, 4,71%) 
oraz Warszawa (mazowieckie, 4,38%).

 ● Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego nie pokrywało się z prze-
strzennym zróżnicowaniem analizowanych uprzednio zmiennych makroekonomicz-
nych. Współczynniki korelacji Pearsona między stopami bezrobocia w powiatach 
a rozważanymi poprzednio zmiennymi były ujemne, ich wartości bezwzględne zaś 
oscylowały wokół 0,37–0,38.
W tablicach 2.14–2.15 oraz na wykresie 2.5 przedstawiono wybrane dane opisujące 

stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach w podziale na powiaty grodzkie i ziem-
skie oraz powiaty byłych zaborów i ziem włączonych do Polski w 1945 roku. Z tablic 
tych wynika, co następuje:

Tablica 2.14. Stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2011 według typów powiatów (%)9

Powiaty

Lata

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
średnio 

2002–2011

grodzkie 14,5 14,8 14,0 12,8 10,3 7,3 5,8 8,0 8,5 8,6 10,5

ziemskie 20,7 23,7 22,7 21,3 18,2 14,2 12,2 15,2 15,5 15,6 17,9

A 15,0 17,8 16,9 15,9 13,5 11,0 9,7 12,2 12,5 12,7 13,7

R 16,7 19,1 18,5 17,4 15,0 11,8 10,0 12,3 12,9 13,2 14,7

N 17,6 19,2 18,1 16,7 13,7 9,7 7,8 10,7 11,1 11,1 13,6

O 24,1 25,7 24,4 22,5 18,8 14,0 12,0 15,4 15,6 15,4 18,8

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Tablica 2.15. Liczby powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na stopy 
bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2011

Typy powiatów
Grupa kwintylowa

pierwsza druga trzecia czwarta piąta

grodzkie 2 8 11 15 29

ziemskie 74 68 65 61 46

A 3 10 12 13 11

R 9 34 37 37 28

N 11 11 12 13 22

O 53 21 15 13 14

A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

9 Stopy bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych grupach powiatów w tablicy 2.14 policzono ana-
logicznie jak płace w tablicy 2.11.
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 ● W powiatach grodzkich przeciętne stopy bezrobocia rejestrowanego były o 7,4 punk-
tu procentowego niższe niż w powiatach ziemskich. Skutkiem tego 44 (z 65) powiaty 
grodzkie znalazły się w grupach kwintylowych o najniższych stopach bezrobocia, 
a 132 (z 314) powiaty ziemskie – w grupach kwintylowych o najwyższych wartoś-
ciach rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej.

 ● Najniższe przeciętne stopy bezrobocia rejestrowanego notowano na ziemiach byłego 
zaboru niemieckiego (13,6%). Niewiele wyższe były stopy bezrobocia na terenach 
byłego zaboru austriackiego (13,7%). O jeden punkt procentowy wyższą wartością 
owej zmiennej charakteryzowały się powiaty leżące w byłym zaborze rosyjskim, zaś 
zdecydowanie wyższe stopy bezrobocia rejestrowano na popegeerowskich terenach 
włączonych do Polski w 1945 roku (18,8%).

 ● Po 15,9% powiatów byłego zaboru niemieckiego znajdowało się w grupach kwintylo-
wych o wysokich i najwyższych stopach bezrobocia, 17,4% owych powiatów było w gru-
pie o średnich wartościach owej zmiennej makroekonomicznej, 18,8% – w grupie o ni-
skich stopach bezrobocia, a pozostałe 31,9% – w grupie o wysokich stopach bezrobocia.

 ● Jeśli chodzi o powiaty byłego zaboru austriackiego, to najwięcej (26,5%) tych po-
wiatów charakteryzowało się niskimi stopami bezrobocia, następne 24,5% powiatów 
było w grupie o średnich stopach bezrobocia, 22,4% – w grupie o najniższych wartoś-
ciach owej zmiennej makroekonomicznej, 20,4% – w grupie o jej wysokich wartoś-
ciach i tylko 6,1% powiatów – w grupie o najwyższych stopach bezrobocia.

 ● Podobnie rozkładały się w kolejnych grupach kwintylowych odsetki powiatów byłe-
go zaboru rosyjskiego.

 ● Prawie połowa (45,7%) powiatów leżących na ziemiach włączonych do Polski 
w 1945 roku znajdowała się w latach 2002–2012 w grupie kwintylowej o najwyż-
szych stopach bezrobocia rejestrowanego; 18,1% owych powiatów było w grupie 
o wysokich stopach bezrobocia, 12,9% – w grupie o niskich wartościach tej zmiennej, 
11,2% – w grupie o niskich wartościach, 12,1% zaś – w grupie o najniższych stopach 
bezrobocia rejestrowanego.
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Wykres 2.5. Odsetki powiatów według typów w grupach kwintylowych ze względu na stopy 
bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2011 (%)
A, R, N, O – jak w tablicy 2.2
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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2.7. WSTĘPNE ANALIZY KONWERGENCJI/DYWERGENCJI

Prowadzone w tej części rozdziału drugiego wstępne analizy konwergencji/dywer-
gencji badanych zmiennych makroekonomicznych w powiatach poprzedzone zostaną, 
podobnie jak to miało miejsce w rozdziale pierwszym w przypadku województw, po-
równaniem stopnia przestrzennego zróżnicowania owych zmiennych. Wskaźniki umoż-
liwiające to porównanie zestawione są w tablicy 2.16. Z podanych w tej tablicy wskaźni-
ków przestrzennego zróżnicowania oszacowań PKB per capita, wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca, inwestycji na głowę, płac i stóp bezrobocia rejestrowanego 
płyną następujące wnioski (por. też wnioski z tablicy 1.6):

Tablica 2.16. Wybrane wskaźniki przestrzennego zróżnicowania badanych zmiennych makro - 
ekonomicznych

Wskaźnik 
zróżnicowania

Zmienna

PKB per capitaa

Wartość brutto 
środków trwałych 

na głowęa

Inwestycje 
na mieszkańcab Płacec Stopa bezrobociac

max/min 29,905 76,736 105,232 2,783 8,235

VS 0,619 0,963 0,860 0,145 0,365

Vd 0,411 0,621 0,537 0,098 0,295

VQ 0,325 0,495 0,440 0,065 0,278

VS – współczynnik zmienności oparty na odchyleniu standardowym, Vd – współczynnik zmien-
ności oparty na odchyleniu przeciętnym, VQ – współczynnik zmienności oparty na odchyleniu 
ćwiartkowym
a – w latach 2002–2009, b – w latach 2002–2010, c – w latach 2002–2011
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

 ● Zdecydowanie najwyższym stopniem przestrzennego zróżnicowania w powiatach 
charakteryzowała się wartość brutto środków trwałych na głowę, nieco mniejszym – 
inwestycje na mieszkańca10.

 ● Znacznie niższym od wspomnianych uprzednio zmiennych poziomem przestrzen-
nego zróżnicowania charakteryzowały się oszacowania PKB na mieszkańca i stopy 
bezrobocia rejestrowanego.

 ● Najmniej zaś zróżnicowane były, podobnie jak to miało miejsce na szczeblu woje-
wódzkim, płace.
Przechodząc do prostych analiz σ-konwergencji (lub σ-dywergencji), można posłu-

żyć się wykresami 2.6–2.8. Z wykresów tych wynika, co następuje:

10 Tezie tej przeczy relacja maksymalnej do minimalnej wartości analizowanych tu zmiennych. Niemniej 
jednak należy pamiętać, że miara ta wrażliwa jest jedynie na skrajne wartości badanych cech statystycznych.
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Wykres 2.6. Współczynniki zmienności VS badanych zmiennych makroekonomicznych w la-
tach 2002–2011
Y – PKB per capita, K – wartość brutto środków trwałych na głowę, I – inwestycje na mieszkańca, 
w – płace, u – stopa bezrobocia
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Wykres 2.7. Współczynniki zmienności Vd badanych zmiennych makroekonomicznych w la-
tach 2002–2011
Y – PKB per capita, K – wartość brutto środków trwałych na głowę, I – inwestycje na mieszkańca, 
w – płace, u – stopa bezrobocia
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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 ● Pewnej σ-konwergencji podlegały także płace. Rozważane tu współczynniki zmien-
ności płac spadły bowiem o 2,4% (VS), 11,4% (Vd) oraz 12,2% (VQ).

 ● Proces σ-konwergencji powiatowej w znacznej mierze dotyczył wartości brutto środ-
ków trwałych na głowę, inwestycji na mieszkańca i (w mniejszym stopniu) PKB per 
capita. Współczynniki zmienności VS spadały bowiem (między pierwszym i ostatnim 
badanym rokiem) o 7,3% (wartość brutto środków trwałych na głowę), 9,4% (inwe-
stycje na mieszkańca) i 3,5% (oszacowania PKB per capita), współczynniki zmien-
ności Vd o (odpowiednio) 9,6%, 11,5% i 3,2%, VQ natomiast o 17,4%, 12,5% i 4,3%.

 ● Procesowi temu nie podlegały stopy bezrobocia rejestrowanego, gdyż każdy ze zilu-
strowanych współczynników zmienności dla tej zmiennej makroekonomicznej był 
w 2011 roku wyższy niż w 2002 roku.
Analiza procesów β-konwergencji rozważanych w rozdziale drugim zmiennych ma-

kroekonomicznych poprzedzona zostanie prezentacją współczynników korelacji Pear-
sona pomiędzy ityln∆  (lub ity∆ w przypadku stóp bezrobocia rejestrowanego) a 1ln −ity   
(lub 1−ity ). Współczynniki te przedstawione są w tablicy 2.17.

Z zestawionych w tablicy 2.17 współczynników korelacji wynika, że procesom 
β-konwergencji na szczeblu powiatowym w głównej mierze podlegały inwestycje 
na głowę i stopy bezrobocia rejestrowanego. W bardzo słabej mierze proces ten dotyczył 
PKB per capita, wartości brutto środków trwałych na mieszkańca i płac.
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Wykres 2.8. Współczynniki zmienności VQ badanych zmiennych makroekonomicznych w la-
tach 2002–2011
Y – PKB per capita, K – wartość brutto środków trwałych na głowę, I – inwestycje na mieszkańca, 
w – płace, u – stopa bezrobocia
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).
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Tablica 2.17. Współczynniki korelacji pomiędzy ( )ityln∆  (lub ity∆ ) a 1ln −ity  ( )1−ity
Zmienna Współczynnik korelacji

PKB per capitaa –0,153

Wartość brutto środków trwałych na mieszkańcaa –0,146

Inwestycje na głowęb –0,256

Płacec –0,101

Stopa bezrobocia rejestrowanegoc –0,222

a – w latach 2002–2009, b – w latach 2002–2010, c – w latach 2002–2011
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl (dostęp: X 2012).

Zadowalające (a właściwie jedynie mało zadowalające) statystycznie oszacowania 
MNK parametrów równania β-konwergencji w postaci:

1lnln −−=∆ itit yy βα

uzyskano jedynie dla inwestycji na mieszkańca. Oszacowania MNK parametrów owego 
równania przedstawiają się następująco:

( ) ( )
1

479,18446,15
175,0126,0 −

−
−=∆ itit yy ; współczynnik determinacji ≈ 0,101; skorygowany współczynnik 

determinacji ≈ 0,101; liczba obserwacji = 3032,
lub – po uwzględnieniu efektu dywersyfikacji stałej (fixed effect – FE) na poziomie wo-
jewództw (por. Pindyck, Rubenfeld, 1991, s. 223–226):

( ) ( )
1

271,19635,5
192,0130,0 −

−
−+=∆ itit yFEy ; współczynnik determinacji ≈ 0,111; skorygowany współ-

czynnik determinacji ≈ 0,106; liczba obserwacji = 3032.

2.8. PODSUMOWANIE

Prowadzone w rozdziale drugim rozważania można podsumować następująco:
I. Wśród pięciu rozważanych w rozdziale drugim zmiennych makroekonomicznych 

najwyższym stopniem przestrzennego zróżnicowania na poziomie powiatów, podob-
nie jak to miało miejsce na szczeblu województw, charakteryzowała się wartość brut-
to środków trwałych per capita. Następne w kolejności były inwestycje na miesz-
kańca, oszacowania PKB na głowę, stopy bezrobocia rejestrowanego i płace.

II. Przestrzenne zróżnicowania oszacowań PKB per capita, wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca oraz płac w powiatach w znacz-
nej mierze pokrywały się z sobą. Zupełnie inaczej rozkładały się zaś stopy bezro-
bocia rejestrowanego.

III. Wyższymi poziomami oszacowań PKB per capita, wartości brutto środków trwa-
łych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca oraz płac charakteryzowały się 
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powiaty grodzkie, co prowadzi do wniosku, że powiaty te nadal stanowią centra 
rozwoju o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

IV. Analizując zróżnicowanie oszacowań PKB per capita, wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca, inwestycji na mieszkańca oraz płac w podziale na powiaty 
leżące na terenach znajdujących się w byłych zaborach oraz na obszarach włączo-
nych do Polski w 1945 roku, okazuje się, że najwyższe przeciętne wartości owych 
zmiennych w latach 2002–2009, 2002–2010 lub 2002–2011 zazwyczaj notowane 
były w powiatach leżących na terenach byłego zaboru rosyjskiego, następnie nie-
mieckiego oraz na terenach włączonych do Polski w 1945 roku. Najniższe wartości 
tych zmiennych występowały zaś w powiatach leżących na ziemiach byłego zaboru 
austriackiego.

V. Jeśli zaś bada się przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego 
w powiatach, to można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje lokalnych rynków 
pracy w Polsce. Po pierwsze, lokalne rynki pracy w dużych i średnich miastach 
oraz w najbliższym otoczeniu dużych miast, w których bezrobocie jest względnie 
niskie. Po drugie, lokalne rynki pracy na obszarach rolniczych, na których zazwy-
czaj bezrobocie jawne jest niskie, jednak – jak się wydaje – obok bezrobocia jaw-
nego występuje również wysokie bezrobocie ukryte w rolnictwie (por. np. Kwiat-
kowski, Kucharski, Tokarski, 2004). Po trzecie, lokalne rynki pracy na terenach 
postindustrialnych, gdzie (z wyjątkiem większości powiatów aglomeracji śląsko-
-dąbrowskiej) bezrobocie jest wysokie lub bardzo wysokie. Po czwarte, powiaty 
leżące na obszarach popegeerowskich (głównie na ziemiach włączonych do Polski 
w 1945 roku oraz w Beskidzie Niskim i Bieszczadach), w których występuje bardzo 
wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym11.

VI. Również na poziomie powiatowym (podobnie jak na szczeblu wojewódzkim) pro-
ces konwergencji rozważanych w rozdziale drugim zmiennych makroekonomicz-
nych albo jest bardzo słaby, albo nie występuje.

11 Trzymając się tego podziału lokalnych rynków pracy, okazuje się, że Polską w miniaturze z punktu 
widzenia stóp bezrobocia rejestrowanego jest województwo podkarpackie. Znajdują się tu bowiem zarówno 
centra rozwoju regionalnego (Rzeszów) lub lokalnego (Krosno i, w mniejszym stopniu, Przemyśl), obszary 
rolnicze w środkowej części województwa (wzdłuż linii kolejowej Dębica–Rzeszów–Jarosław–Przemyśl), 
tereny postindustrialne (Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg) oraz obszary popegeerowskie w Beskidzie Ni-
skim i Bieszczadach.
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