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(Streszczenie)

Celem opracowania jest dokonanie oceny wpływu efektów grawitacyjnych na zróżnicowanie 
poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2002–2013. 

W artykule, w oparciu o metody taksonomiczne oraz analizę skupień, dokonano opisu prze-
strzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego. Po-
nadto obliczono i opisano indywidualne oraz łączne efekty grawitacyjne w powiatach. Założono, iż 
indywidualne efekty grawitacyjne łączące ze sobą dwa powiaty (przez analogię do prawa grawitacji 
Newtona) są wprost proporcjonalne do iloczynu wartości brutto środków trwałych na mieszkańca 
w tych powiatach oraz odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między stolicami tych 
powiatów. Przyjęto także, że łączny efekt grawitacyjny danego powiatu jest średnią geometryczną 
z indywidualnych efektów grawitacyjnych. Podsumowanie rozważań stanowi statystyczna analiza 
pozwalająca ocenić oddziaływanie efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju 
ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego. 
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wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego
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1. Wstęp

Województwo dolnośląskie należy do grupy najlepiej rozwiniętych ekonomicznie 
województw w Polsce. W latach 2002–2013 średnie wartości najważniejszych 
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zmiennych makroekonomicznych w tym województwie były następujące: 
PKB per capita – 39,5 tys. zł (2. pozycja w rankingu szesnastu województw), 
wartość brutto środków trwałych per capita – 69,1 tys. zł (2. pozycja w rankingu), 
inwestycje na mieszkańca – 6,21 tys. zł (2. pozycja w rankingu), płace – 3226 zł 
(3. pozycja w rankingu), liczba podmiotów w rejestrze REGON na 1000  miesz-
kańców – 109 podmiotów (3. pozycja w rankingu) oraz stopa bezrobocia rejestro-
wanego – 16,1% (10. pozycja w rankingu)2. Mimo, że średnie wartości większości 
zmiennych makroekonomicznych sytuują województwo dolnośląskie wysoko na 
tle innych województw, sytuacja ekonomiczna poszczególnych powiatów tego 
województwa jest bardzo niejednorodna. 

Celem artykułu jest zbadanie, jak silny wpływ na różnice w poziomie roz-
woju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego mają wzajemne 
oddziaływania występujące między nimi (tzw. efekty grawitacyjne). By móc 
skwantyfikować siłę działania tych efektów upraszczająco zakłada się, że (po-
dobnie jak w prawie powszechnego ciążenia Newtona) zależy ona zarówno od 
potencjału ekonomicznego danych powiatów, jak i od odległości pomiędzy nimi3. 

Struktura artykułu jest następująca: w punktach 2 i 3 w oparciu o metody 
taksonomiczne oraz analizę skupień opisano przestrzenne zróżnicowanie rozwoju 
ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2002–2013. 
W punkcie 4 przedstawiono łączne efekty grawitacyjne w powiatach. W punk-
cie 5 opracowania dokonano statystycznej oceny wpływu efektów grawitacyjnych 
na wybrane czynniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnoślą-
skiego. Do analiz empirycznych przeprowadzonych w opracowaniu posłużyły 
dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS. 

2 Podane wartości obliczono na podstawie danych pochodzących ze strony www.stat.gov.pl; 
wartości zmiennych pieniężnych zostały wyrażone w cenach stałych z roku 2014.

3 Por. K. Mroczek, T. Tokarski, M. Trojak, Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju eko-
nomicznego województw, Gospodarka Narodowa 2014/3; K. Mroczek, T. Tokarski, Efekt 
grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE, 
Studia Prawno-Ekonomiczne, tom XCIII/2014, s. 245–259; K. Filipowicz, T. Tokarski, Wpływ 
efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów, 
Wiadomości Statystyczne 2015/5; K. Filipowicz, T. Tokarski, Wpływ efektu grawitacyjnego 
na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej, Studia 
i Materiały Miscellanea Oeconomicae 2015/I/4/. Alternatywną metodą (również nawiązującą 
do newtonowskiej grawitacji) jest tzw. metoda potencjałów Poolera (J. Pooler, Measuring 
Geographical Accessibility: a Review of Current Approaches and Problems in the Use of 
Population Potentials, Geoforum 1987/3(18)), wykorzystana do analizy zróżnicowania roz-
woju regionalnego Polski m.in. w pracy T. Czyż, Zastosowanie modelu potencjału w analizie 
zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne i Lokalne 2002/2–3.
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2. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego  
powiatów województwa dolnośląskiego

W opracowaniu przyjęto, iż poziom rozwoju ekonomicznego powiatów opisują 
następujące zmienne makroekonomiczne: produkcja sprzedana na mieszkań-
ca, wartość brutto środków trwałych per capita, inwestycje na mieszkańca, 
płace, liczba podmiotów w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców oraz 
stopa bezrobocia rejestrowanego. Na bazie wyróżnionych zmiennych makro-
ekonomicznych został zbudowany wskaźnik taksonomiczny. Zastosowano 
następującą procedurę tworzenia wskaźnika: wyodrębniono grupy stymulant  
i destymulat rozwoju (jedyną destymulantą była stopa bezrobocia), destymulantę 
zamieniono na stymulantę, następnie zmienne wchodzące w skład wskaźnika 
znormalizowano i obliczono wskaźnik, stosując wzór na odległość euklidesową4. 
Obliczone w ten sposób wartości wskaźnika dla poszczególnych powiatów są 
właściwie odległościami danego powiatu od powiatu wzorca (czyli hipotetycz-
nego powiatu, który charakteryzowałby się maksymalnymi wartościami każdej 
ze zmiennych wchodzących w skład wskaźnika). Taka interpretacja wskaźnika 
pozwala na stwierdzenie, iż czym niższa jest jego wartość, tym dany powiat jest 
bliżej powiatu wzorcowego, czyli jest on tym lepiej rozwinięty ekonomicznie. 
W tabeli 1 oraz na mapie 1 zaprezentowano powiaty województwa dolnoślą-
skiego podzielone na grupy kwartylowe ze względu na średnie wartości takso-
nomicznego wskaźnika rozwoju ekonomicznego. Dodatkowo w tabeli 1 zebrane 
zostały także średnie wartości zmiennych makroekonomicznych wchodzących 
w skład wskaźnika. 

4 Miernik ów obliczono wykorzystując następujący wzór: 
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oznacza znormalizowaną wartość j-tej cechy w i-tym powiecie w roku t. Wskaźniki taksono-
miczne liczone zgodnie z tą samą procedurą zastosowano m.in. w pracy P. Dykas, P. Kościel-
niak, T. Tokarski, Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, 
w: M. Trojak, T. Tokarski (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju 
ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2013; A. Edigarian, P. Kościelniak, T. Tokarski, M. Trojak, Taksonomiczne wskaźniki rozwoju 
ekonomicznego powiatów, w: D. Tomczak (red.), Capability to social Progress in Poland’s 
regions, Warsaw University Press, Warsaw 2011.
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TABELA 1: Podstawowe zmienne makroekonomiczne oraz wskaźnik taksonomiczny średnio 
w latach 2002–2013 w powiatach województwa dolnośląskiego 

Powiat
Zmienna makroekonomiczna Wskaźnik 

taksonomicznyY K I w REGON u
GRUPA I

polkowicki
a 89,232 168,537 17,861 3466,21 69,4 11,4% 0,546
b 1 1 1 4 28 3 1
c 5 3 1 38 265 69 5

Wrocław
a 24,078 59,278 5,491 3768,82 154,1 7,6% 0,653
b 8 3 6 3 1 1 2
c 80 28 21 23 9 12 14

wrocławski
a 74,020 52,765 8,670 3327,27 97,6 9,9% 0,655
b 2 5 2 5 9 2 3
c 9 35 6 58 94 36 16

zgorzelecki
a 28,410 134,382 6,980 3788,39 87,1 16,8% 0,655
b 7 2 3 2 19 9 4
c 61 5 12 21 157 191 17

lubiński
a 15,420 50,692 3,587 6083,75 91,7 12,2% 0,690
b 16 6 11 1 13 5 5
c 172 40 61 1 129 85 30

oławski
a 41,691 55,221 6,494 3119,94 93,0 15,3% 0,709
b 3 4 5 10 10 7 6
c 25 33 16 97 115 156 39

Jelenia Góra
a 16,472 42,555 2,402 3193,87 143,0 11,5% 0,725
b 13 8 16 7 2 4 7
c 152 60 130 76 12 72 50

GRUPA II

Legnica
a 20,971 41,332 4,075 2904,65 123,1 13,2% 0,736
b 9 9 8 17 3 6 8
c 106 66 46 180 31 106 58

wałbrzyski
a 37,666 35,707 3,635 3300,65 111,3 23,5% 0,746
b 4 10 10 6 5 20 9
c 32 79 58 61 46 308 67

średzki śląski
a 31,128 29,331 3,998 3141,26 88,4 15,6% 0,758
b 6 12 9 8 18 8 10
c 51 97 47 90 147 162 85

głogowski
a 4,759 48,927 4,703 3025,28 92,2 17,7% 0,768
b 28 7 7 14 12 11 11
c 342 46 31 125 123 208 94
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Powiat
Zmienna makroekonomiczna Wskaźnik 

taksonomicznyY K I w REGON u

świdnicki
a 20,834 25,883 2,974 3106,22 106,9 18,3% 0,770
b 10 14 13 11 7 14 12
c 108 117 82 102 57 224 96

wołowski
a 36,623 33,165 3,442 3068,57 76,3 20,7% 0,776
b 5 11 12 12 25 16 13
c 37 81 66 112 217 271 112

bolesławiecki
a 19,182 27,024 2,871 2917,54 78,9 17,6% 0,797
b 12 13 14 16 23 10 14
c 124 110 89 174 199 204 143

GRUPA III

jeleniogórski
a 11,118 21,291 2,150 2755,13 122,0 21,9% 0,799
b 21 16 18 24 4 17 15
c 227 165 155 279 34 281 146

milicki
a 12,626 12,712 6,704 2694,33 83,1 19,3% 0,805
b 19 24 4 27 22 15 16
c 208 270 14 316 178 250 166

trzebnicki
a 12,503 12,628 1,940 2992,63 92,9 18,1% 0,810
b 20 25 19 15 11 13 17
c 210 271 184 138 117 221 181

oleśnicki
a 20,093 17,733 1,839 2780,93 84,4 17,9% 0,812
b 11 17 20 22 21 12 18
c 116 203 194 262 171 214 185

strzeliński
a 15,697 25,010 2,322 3056,62 73,8 21,9% 0,815
b 15 15 17 13 26 18 19
c 167 126 140 118 237 282 197

dzierżo- 
niowski

a 16,060 16,046 1,515 2830,86 98,5 25,6% 0,825
b 14 19 21 20 8 24 20
c 160 230 248 225 90 329 216

kłodzki
a 8,165 14,939 1,169 2873,67 108,8 27,4% 0,832
b 26 20 26 19 6 26 21
c 290 248 296 199 52 347 240

GRUPA IV

ząbkowicki
a 10,159 12,977 1,258 2893,02 89,2 24,0% 0,835
b 22 23 23 18 16 22 22
c 248 266 280 188 142 314 247
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Powiat
Zmienna makroekonomiczna Wskaźnik 

taksonomicznyY K I w REGON u

legnicki
a 8,175 17,309 2,518 2778,32 78,3 22,9% 0,835
b 25 18 15 23 24 19 23
c 288 210 121 264 202 295 248

kamienno- 
górski

a 13,812 14,203 1,283 2749,21 84,9 23,7% 0,838
b 17 21 22 25 20 21 24
c 188 252 278 284 168 311 256

jaworski
a 13,051 13,306 1,191 2741,60 88,7 24,8% 0,840
b 18 22 25 26 17 23 25
c 200 262 293 291 145 323 267

złotoryjski
a 9,880 11,125 0,902 3125,86 90,7 29,1% 0,846
b 23 27 27 9 15 29 26
c 254 297 329 95 132 359 289

lubański
a 8,021 12,528 1,250 2690,72 91,1 25,9% 0,847
b 27 26 24 29 14 25 27
c 293 274 284 319 131 332 294

lwówecki
a 9,119 8,809 0,853 2817,83 71,4 27,7% 0,868
b 24 28 28 21 27 28 28
c 272 326 337 233 253 350 345

górowski
a 4,481 6,607 0,621 2692,73 68,6 27,4% 0,881
b 29 29 29 28 29 27 29
c 344 353 365 317 270 348 366

O z n a c z e n i a: a – wartość zmiennej makroekonomicznej, b – pozycja wśród 29 powiatów 
województwa dolnośląskiego, c – pozycja wśród 379 polskich powiatów; 

Y – produkcja sprzedana na mieszkańca (w tys. zł, ceny stałe 2014), 
K – wartość brutto środków trwałych per capita (w tys. zł, ceny stałe 2014), 
I – inwestycje na głowę (w tys. zł, ceny stałe 2014), w – płace (w zł, ceny stałe 2014), 
REGON – liczba podmiotów REGON na 1000 mieszkańców, u – stopa bezrobocia 

rejestrowanego.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl 

W pierwszej grupie kwartylowej znalazło się 25% najlepiej rozwinię-
tych powiatów województwa dolnośląskiego. Do grupy tej należały powiaty: 
polkowicki (5 miejsce w rankingu ogólnopolskim), Wrocław (14 miejsce), 
wrocławski (16 miejsce), zgorzelecki (17 miejsce), lubiński (30 miejsce), 
oławski (39 miejsce) i Jelenia Góra (50 miejsce). Wskaźnik taksonomiczny 
w tych powiatach przyjmował wartości z przedziału 0,546–0,725. Warto tak-
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że dodać, że powiat polkowicki wyróżnił się najwyższym w województwie 
poziomem produkcji sprzedanej na mieszkańca (89,23 tys. zł), wartości brutto 
środków trwałych na mieszkańca (168,54 tys. zł) oraz inwestycji na mieszkań-
ca (17,861 tys. zł). Z kolei w powiecie lubińskim został odnotowany najwyższy 
poziom wynagrodzeń (6083,75 zł) nie tylko w województwie dolnośląskim, 
ale także w całej Polsce. Największą w województwie liczbą podmiotów  
w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców (154 podmioty) oraz najniższą 
stopą bezrobocia rejestrowanego (7,6%) odznaczył się powiat Wrocław. Opi-
sywana grupa kwartylowa cechowała się zdecydowanie największą amplitudą 
wahań wskaźnika w latach 2002–2013. We wszystkich powiatach w tej grupie 
(z wyjątkiem powiatu zgorzeleckiego) nastąpiła poprawa wskaźników rozwoju 
w roku 2013 w stosunku do roku 2002. Przy czym w latach 2008–2009 nastąpił 
wzrost wskaźników taksonomicznych w tej grupie, który był związany z pogor-
szeniem koniunktury w gospodarce światowej. W latach 2010–2013 w większości 
powiatów powróciła tendencja spadkowa wskaźników taksonomicznych, czyli 
sytuacja gospodarcza w tych powiatach poprawiała się. Ze względu na dynamikę 
wskaźnika na szczególną uwagę w tej grupie zasługują powiaty wrocławski oraz 
zgorzelecki. Powiat wrocławski był powiatem, który rozwijał się zdecydowanie 
najszybciej w latach 2002–2013 (spadek wskaźnika taksonomicznego z pozio-
mu 0,7985 w roku 2002 do poziomu 0,5757 w roku 2013). Najszybszy rozwój tego 
powiatu nastąpił w latach 2005–2007. Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja 
w powiecie zgorzeleckim: w latach 2003–2005 pogorszenie sytuacji gospodarczej, 
następnie w latach 2005–2008 niewielka poprawa wskaźnika, a od roku 2008 bar-
dzo znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej (wzrost wskaźnika taksonomicz-
nego z poziomu 0,6076 w roku 2008 do poziomu 0,6947 w roku 2013).

Do drugiej grupy kwartylowej zakwalifikowały się powiaty, w których 
wartość wskaźnika taksonomicznego była niższa od mediany i należała do 
przedziału 0,726–0,797. W grupie tej znalazły się powiaty: Legnica (58 miejsce 
w rankingu ogólnopolskim), wałbrzyski (67 miejsce), średzki śląski (85 miejsce), 
głogowski (94 miejsce), świdnicki (96 miejsce), wołowski (112 miejsce) i bole-
sławiecki (143 miejsce). W drugiej grupie kwartylowej wahania wskaźnika były 
znacznie mniejsze niż w grupie pierwszej. W grupie tej sytuacja ekonomiczna 
w większości powiatów ulegała poprawie w latach 2002–2008 i następnie po 
kryzysie gospodarczym w roku 2008 nastąpiła niewielka zmiana tendencji. Je-
dynie gospodarki powiatów średzkiego śląskiego i powiatu Legnica względnie 
słabiej zareagowały na kryzys gospodarczy roku 2008 i wskaźniki taksonomiczne 
w tych powiatach do roku 2009 poprawiały się.  
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MAPA 1: Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego 
średnio w latach 2002–2013

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl 

Trzecią grupę kwartylową, w której wskaźnik taksonomiczny przyjmował 
wartości powyżej mediany dla województwa, tworzyły powiaty: jeleniogór-
ski (146 miejsce w rankingu ogólnopolskim), milicki (166 miejsce), trzebnic-
ki (181 miejsce), oleśnicki (185 miejsce), strzeliński (197 miejsce), dzierżo-
niowski (216 miejsce) oraz kłodzki (240 miejsce). Wartości wskaźnika w tej 
grupie oscylowały między 0,798 a 0,832. W trzeciej grupie kwartylowej ogólna 
dynamika wskaźników taksonomicznych była bardzo zbliżona do dynamiki 
w poprzednich grupach. Na szczególną uwagę w tej grupie zasługuje powiat 
milicki, w którym w roku 2009 nastąpiła bardzo duża względna poprawa sytuacji 
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gospodarczej tego powiatu na tle innych powiatów (spadek wskaźnika z pozio-
mu 0,8131 w roku 2008 do poziomu 0,7434 w roku 2009). 

W grupie najgorzej rozwiniętych powiatów znajdowały się powiaty: ząb-
kowicki (247 miejsce w rankingu ogólnopolskim), legnicki (248 miejsce), ka-
miennogórski (256 miejsce), jaworski (267 miejsce), złotoryjski (289 miejsce), 
lubański (294 miejsce), lwówecki (345 miejsce) oraz górowski (366 miejsce). Prze-
ciętne wartości wskaźnika taksonomicznego w tej grupie należały do przedziału 
0,833–0,881. Ponadto powiat górowski cechował się najniższym w województwie 
poziomem produkcji sprzedanej na mieszkańca (4,48 tys. zł – ponad 19-krotnie 
niższa niż w powiecie polkowickim), wartości brutto środków trwałych per capita 
(6,61 tys. zł – ponad 25-krotnie niższa niż w powiecie polkowickim), inwestycji na 
mieszkańca (0,62 tys. zł – ponad 28-krotnie niższe niż w powiecie polkowickim) 
oraz najmniejszą liczbą podmiotów w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców 
(69 podmiotów – ponad 2-krotnie niższa niż w powiecie Wrocław). Najniższymi 
średnimi płacami charakteryzował się powiat lubański (2690,72 – ponad 2-krotnie 
niższe niż w powiecie lubińskim), a najwyższą średnią stopę bezrobocia rejestro-
wanego odnotowano w powiecie złotoryjskim (29,1% – ponad 3-krotnie wyższa 
niż w powiecie Wrocław). Dużą barierą rozwojową dla powiatów należących do 
tej grupy stanowiła bardzo wysoka stopa bezrobocia oraz względnie niski poziom 
inwestycji na mieszkańca (por. tabela 1). Czwarta grupa kwartylowa odznaczała 
się bardzo dużą stabilnością wskaźników taksonomicznych w latach 2002–2013. 
Widoczna była niewielka poprawa poziomu rozwoju ekonomicznego w la-
tach 2006–2008 i następnie również niewielkie pogorszenie sytuacji ekonomicznej 
w roku 2008 (wzrost wartości wskaźnika). Nieco inaczej wyglądała dynamika 
zmian w powiecie legnickim, który w wyniku kryzysu gospodarczego poprawił 
swoją względną pozycję w stosunku do pozostałych powiatów.

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na umiejscowienie najlepiej rozwinię-
tych powiatów w przestrzeni województwa. Na mapie 1 widoczne są trzy centra 
rozwoju województwa dolnośląskiego: powiaty Zagłębia Miedziowego – polko-
wicki i lubiński (na terenie tych powiatów znajduje się KGHM Polska Miedź – 
korporacja o znaczeniu międzynarodowym), powiaty wrocławski, Wrocław 
i powiat oławski (powiaty aglomeracji wrocławskiej) oraz przygraniczny powiat 
zgorzelecki (z Kopalnią Węgla Brunatnego oraz Elektrownią Turów w Bogatyni). 
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Na zakończenie rozważań dotyczących przestrzennego zróżnicowania 
poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów przeprowadzono krótką analizę 
konwergencji wewnątrz województwa dolnośląskiego. W tym celu posłużono się 
koncepcją σ-konwergencji, której jedną z miar mogą być współczynniki zmienno-
ści oparte na odchyleniu standardowym5. Na wykresie 1 zaprezentowano wartości 
współczynników zmienności wskaźnika taksonomicznego w latach 2002–2013.

WYKRES 1: Współczynniki zmienności względnej wskaźników taksonomicznych  
w latach 2002–2013

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl 

Na podstawie wykresu 1 można stwierdzić, że w latach 2002–2008 występował 
proces σ-dywergencji pomiędzy powiatami województwa dolnośląskiego (w naj-
większym stopniu powiaty oddalały się od siebie przed kryzysem gospodarczym 
w latach 2006–2007). Z kolei w latach 2008–2010 nastąpiła zmiana tendencji 
i różnice w rozwoju ekonomicznym pomiędzy powiatami zaczęły się zmniejszać. 
W roku 2010 trend się odwrócił i w kolejnych latach ponownie dysproporcje 
w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy powiatami powiększały się.

5 Por. np. P. Gajewski, Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Katedrze 
Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Tomasza 
Tokarskiego, Łódź 2007.
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3. Analiza skupień

W kolejnym etapie badania przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów 
województwa dolnośląskiego przeprowadzono analizę skupień, której celem 
było wyodrębnienie grup powiatów podobnych do siebie pod względem struk-
tury rozwoju ekonomicznego. W opracowaniu zastosowano metodę aglomeracji 
wykorzystującą odległość euklidesową oraz metodę Warda. Metoda ta wyróżnia 
się tym, iż tworzenie kolejnych podgrup oparte jest na analizie wariancji – po-
szukuje się grup, które po połączeniu dadzą skupisko o jak najmniejszym zróż-
nicowaniu6. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest diagram drzewa skupień 
zaprezentowany na rysunku 1. 

RYSUNEK 1: Diagram drzewa skupień 

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl 

W województwie dolnośląskim można wyodrębnić następujące grupy po-
wiatów podobnych do siebie pod względem struktury rozwoju ekonomicznego: 

6 Por. J. Ward Jr., Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, Journal of the 
American Statistical Association 1963/58, s. 236–244.
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• Grupę pierwszą tworzyły powiaty peryferyjne (najsłabiej rozwinięte ekono-
micznie na tle województwa): lwówecki i górowski oraz powiaty restruktury-
zujące się: ząbkowicki, kamiennogórski, jaworski, lubański, dzierżoniowski 
oraz złotoryjski i kłodzki. Powiaty te zmagają się w szczególności z bardzo 
złą sytuacją na rynku pracy. 

• W drugiej grupie znalazły się powiaty będące w czołówce najlepiej rozwi-
niętych ekonomicznie powiatów w województwie dolnośląskim, tj. powiaty 
wydobywcze: zgorzelecki, polkowicki i lubiński oraz powiaty aglomeracji 
wrocławskiej: Wrocław i powiat wrocławski. Ponadto do powiatu Wrocław 
zbliżone pod względem struktury rozwoju ekonomicznego były także po-
zostałe powiaty grodzkie będące centrami rozwoju lokalnego, tj. powiaty 
Legnica oraz Jelenia Góra.

• Trzecią grupę tworzyły pozostałe powiaty województwa dolnośląskiego 
cechujące się przeciętnym na tle województwa poziomem rozwoju ekono-
micznego (por. tabela 1).

4. Efekty grawitacyjne

W kolejnym etapie analizy obliczono efekty grawitacyjne. Wyróżniono dwa ro-
dzaje efektów: indywidualne oraz łączne7. Indywidualne efekty grawitacyjne łączą 
powiat i-ty z powiatem j-tym i obliczane zostały zgodnie z następującym wzorem: 
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gdzie: 
kit , kjt  –  wartość brutto środków trwałych na mieszkańca8 w powiecie i oraz j 

w tys. zł w roku t (w cenach stałych z roku 2014), 
dij – odległość (w minutach geograficznych) łączącą stolicę powiatu i ze 

stolicą powiatu j. 

Łączny efekt grawitacyjny (dotyczący i-tego powiatu) definiowany jest jako 
średnia geometryczna z indywidualnych efektów grawitacyjnych:

7 Por. K. Mroczek, T. Tokarski, M. Trojak, Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju eko-
nomicznego województw, Gospodarka Narodowa 2014/3.

8 Ponieważ potencjał ekonomiczny jest zmienną zasobową, zatem powinien być mierzony pew-
nym zasobem makroekonomicznym. Zgodnie zaś z teorią funkcji produkcji zasobem takim 
jest kapitał rzeczowy, którego wartość najlepiej (wśród dostępnych danych GUS na poziomie 
powiatowym) mierzy wartość brutto środków trwałych.
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gdzie id  jest średnią geometryczną z odległości stolicy i-tego powiatu od stolic 
pozostałych powiatów. W dalszych rozważaniach łączny efekt grawitacyjny 
będzie nazywany także potencjałem grawitacyjnym danego powiatu.

Wysokim potencjałem grawitacyjnym charakteryzowały się następujące 
powiaty: polkowicki, Wrocław, oławski, zgorzelecki, wrocławski, lubiński oraz 
głogowski. Z kolei niski poziom łącznych efektów grawitacyjnych odnotowały 
powiaty: kłodzki, ząbkowicki, jaworski, kamiennogórski, złotoryjski, lubański, 
górowski i lwówecki (por. mapa 2).

MAPA 2: Łączne efekty grawitacyjne w powiatach województwa dolnośląskiego średnio  
w latach 2002–2013 (w mln zł2/mingeo2)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl 
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Ponadto w latach 2002–2013 potencjał grawitacyjny wszystkich powiatów 
województwa dolnośląskiego poprawił się. Największa poprawa nastąpiła w po-
wiatach: wrocławskim (wzrost o 332% w stosunku do roku 2002), oławskim 
(wzrost o 331%), jeleniogórskim (wzrost o 203%), wołowskim (wzrost o 190%), 
bolesławieckim (wzrost o 186%) i świdnickim (wzrost o 184%). Najniższy 
wzrost łącznego efektu grawitacyjnego odnotowany został w powiatach: Jelenia 
Góra (wzrost o 64%), lubańskim (63%), górowskim (wzrost o 59%), złoto-
ryjskim (wzrost o 57%), zgorzeleckim (wzrost o 48%) oraz dzierżoniowskim 
(wzrost o 44%). Charakterystyczne jest także to, iż w większości powiatów w la-
tach 2002–2006 łączne efekty grawitacyjne były bardzo stabilne, z kolei w latach 
2006–2010 nastąpił znaczny wzrost analizowanej zmiennej. W latach 2010–2013 
w większości powiatów wartości łącznego efektu grawitacyjnego nadal rosły, jed-
nak już znacznie wolniej. Należy zaznaczyć, że zmiany poziomu łącznego efektu 
grawitacyjnego w czasie są rezultatem zmian poziomu wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca w powiatach. 

W kontekście analizy dynamiki łącznego efektu grawitacyjnego na szczegól-
ną uwagę zasługują powiaty polkowicki oraz Jelenia Góra. Powiat polkowicki 
zdecydowanie odstaje od pozostałych powiatów – w całym badanym okresie 
wartości łącznego efektu grawitacyjnego w tym powiecie były ponad dwukrotnie 
wyższe niż w pozostałych powiatach. Z kolei powiat Jelenia Góra cechował się 
odmienną w stosunku do pozostałych powiatów dynamiką potencjału grawitacyj-
nego – latach 2003–2006 charakteryzował się on wyższymi łącznymi efektami 
grawitacyjnymi niż w latach 2007–2013. 

Podsumowując rozważania dotyczące potencjału grawitacyjnego, warto 
zwrócić uwagę, iż centrum grawitacyjne w województwie dolnośląskim rozciąga 
się od powiatu wałbrzyskiego, przez powiaty aglomeracji wrocławskiej (Wro-
cław, wrocławski) oraz powiaty Zagłębia Miedziowego (polkowicki, lubiński, 
głogowski), aż po powiat zgorzelecki na zachodzie województwa. 

5. Oddziaływanie efektów grawitacyjnych na zróżnicowanie rozwoju powiatów

Chcąc ocenić wpływ efektów grawitacyjnych na zróżnicowanie rozwoju ekono-
micznego powiatów województwa dolnośląskiego, dokonano estymacji sześciu 
równań postaci: 

 itit GFEx ln�� ���  , (3)

gdzie jako zmienną zależną xit przyjęto kolejno logarytm naturalny z produkcji 
sprzedanej per capita (lny), logarytm naturalny z inwestycji na mieszkańca (lni), 
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logarytm naturalny z płac (lnw) oraz logarytm naturalny z liczby podmiotów RE-
GON na 1000 mieszkańców (lnREGON), a także stopę bezrobocia (u) i wskaźnik 
rozwoju ekonomicznego OE w i-tym (i = 1, 2, …, 29) powiecie w roku t (t = 2002, 
2003, …, 2013). W równaniach jako zmienną niezależną przyjęto lnGit (logarytm 
naturalny z efektu grawitacyjnego w powiecie i w roku t). Parametry równań 
estymowano metodą najmniejszych kwadratów z wykorzystaniem procedury 
dywersyfikacji stałej (jako powiat bazowy przyjęto Wrocław). Otrzymane wyniki 
estymacji zostały zebrane w tabeli 2. 

Oszacowania parametrów równań wskazują, iż efekt grawitacyjny oddzia-
ływał istotnie statystycznie (przynajmniej na poziomie istotności 1%) na każdą 
z analizowanych zmiennych. Współczynniki determinacji pozwalają stwierdzić, 
iż efekt grawitacyjny objaśniał w ok. 76% zróżnicowanie inwestycji per capita, 
w ok. 80% stopę bezrobocia, w 88% produkcję sprzedaną na mieszkańca oraz 
w ponad 90% taksonomiczny wskaźnik rozwoju, płace i podmioty REGON na 
1000 mieszkańców.

TABELA 2: Oszacowane parametry równania (3)

Zmienna  
objaśniająca

Zmienna objaśniana
lny lni lnw lnREGON u OE

lnG 0,8007
(17,33)

0,8829
(11,27)

0,3222 
(32,19)

0,1641
(18,49)

–0,1224
(–20,27)

–0,1243
(–38,11)

stała 5,6911
(34,72)

4,4598
(16,04)

9,2456
(260,37)

5,5543
(176,37)

–0,3107
(–14,50)

0,2609
(22,55)

R2 skor. R2 0,891
0,881

0,781
0,761

0,922
0,915

0,948
0,943

0,818
0,802

0,960
0,956

liczba 
obserwacji 348

Pod oszacowaniami parametrów podano odpowiednie statystyki t-Studenta. Wszystkie zmienne 
były istotne statystycznie przynajmniej na 1% poziomie istotności.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych na stronie www.stat.gov.pl 

Z oszacowań płynie także wniosek, że wzrost efektu grawitacyjnego o 1% po-
wodował średnio wzrost: produkcji sprzedanej per capita o 0,8%, inwestycji na 
mieszkańca o 0,9%, płac o 0,3% oraz liczby podmiotów REGON na 1000 miesz-
kańców o 0,2%. Ponadto wzrost efektu grawitacyjnego o 1% obniżał stopę 
bezrobocia o 0,122 punktu procentowego, a taksonomiczny wskaźnik rozwoju 
ekonomicznego o 0,124 punktu procentowego.



238 katarzyna FiLiPowicz

6. Zakończenie

1. W pierwszej części opracowania zostało opisane przestrzenne zróżnico-
wanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego. W celu 
uszeregowania powiatów ze względu na poziom rozwoju obliczono wskaźnik 
taksonomiczny (oparty na odległości euklidesowej). Zaś by pogrupować powia-
ty zbliżone pod względem struktury, przeprowadzono analizę skupień. W celu 
stworzenia wskaźnika taksonomicznego oraz tzw. drzewa skupień wykorzystano 
następujące zmienne makroekonomiczne: produkcja sprzedana na mieszkańca, 
wartość brutto środków trwałych per capita, inwestycje na mieszkańca, płace, 
liczba podmiotów w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców (jako stymulanty) 
oraz stopa bezrobocia rejestrowanego (jako destymulanta).

2. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyróżnić w województwie dolno-
śląskim trzy centra rozwoju ekonomicznego. Pierwszym centrum rozwoju jest 
aglomeracja wrocławska, w której skład wchodzą powiaty: wrocławski, oławski 
oraz Wrocław (będący centrum administracyjnym województwa o znaczeniu 
ogólnokrajowym). Do największych atutów przyciągających inwestorów do aglo-
meracji wrocławskiej należą: bardzo dobra infrastruktura, atrakcyjne położenie 
geograficzne, a także silny ośrodek akademicki, gwarantujący dostęp do wysoko 
wykwalifikowanych pracowników. Drugim biegunem wzrostu województwa 
dolnośląskiego jest Zagłębie Miedziowe znajdujące się m.in. na terenie powiatów 
polkowickiego oraz lubińskiego. Międzynarodowa pozycja spółki KGHM Polska 
Miedź powoduje, że powiaty Zagłębia Miedziowego tworzą konkurencyjne w sto-
sunku do aglomeracji wrocławskiej centrum rozwoju ekonomicznego, szczególnie 
atrakcyjne dla mniej wykwalifikowanych pracobiorców. Trzecim biegunem wzro-
stu jest energetyczno-górniczy powiat zgorzelecki (z Kopalnią Węgla Brunatnego 
oraz Elektrownią Turów w Bogatyni). Wysokie płace w centrach rozwoju powodują 
migracje o charakterze stałym oraz przyciągają pracowników dojeżdżających 
z sąsiednich powiatów, czyni to pozostałe powiaty w województwie dolnośląskim 
powiatami peryferyjnymi.

3. W drugiej części artykułu zostały obliczone indywidualne oraz łączne 
efekty grawitacyjne. Założono, iż indywidualne efekty grawitacyjne łączące ze 
sobą dwa powiaty są wprost proporcjonalne do iloczynu wartości brutto środków 
trwałych na mieszkańca w tych powiatach oraz odwrotnie proporcjonalne do 
kwadratu odległości między stolicami tych powiatów. Łączny efekt grawitacyjny 
danego powiatu (nazywany w artykule także potencjałem grawitacyjnym) jest 
średnią geometryczną z indywidualnych efektów grawitacyjnych. 
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4. Najwyższym potencjałem grawitacyjnym cechowały się wyróżnione cen-
tra rozwoju ekonomicznego oraz powiaty znajdujące się w sąsiedztwie centrów 
rozwoju. Najwyższy poziom łącznych efektów grawitacyjnych został odnotowany 
w powiatach: polkowickim, Wrocław, oławskim, zgorzeleckim, wrocławskim, 
lubińskim oraz głogowskim. Najniższym potencjałem grawitacyjnym charaktery-
zowały się powiaty: kłodzki, ząbkowicki, jaworski, kamiennogórski, złotoryjski, 
lubański, górowski i lwówecki. Poziom łącznego efektu grawitacyjnego w la-
tach 2002–2013 we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego charak-
teryzował się tendencją wzrostową (co wynika z rosnącego poziomu wartości 
brutto środków trwałych na mieszkańca w powiatach). Warto także zaznaczyć, 
że centrum grawitacyjne w województwie dolnośląskim rozciąga się od powiatu 
wałbrzyskiego, przez powiaty aglomeracji wrocławskiej oraz powiaty Zagłębia 
Miedziowego, aż po powiat zgorzelecki na zachodzie województwa.

5. W ostatniej części opracowania dokonano statystycznej oceny wpływu 
potencjału grawitacyjnego na zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego 
powiatów województwa dolnośląskiego. Wyniki estymacji potwierdziły, że łączny 
efekt grawitacyjny istotnie oddziaływał na każdą ze zmiennych makroekono-
micznych wchodzących w skład wskaźnika taksonomicznego, a także na sam 
wskaźnik. Wzrost łącznego efektu grawitacyjnego o 1% obniżał ów wskaźnik 
o 0,124 punktu procentowego.
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katarzyna FiLiPowicz

INFLUENCE OF GRAVITY EFFECTS ON SELECTED FACTORS OF ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF DOLNOŚLĄSKIE VOIVODESHIP COUNTIES

( S u m m a r y )

The aim of this paper is to assess the impact of gravity effects on the diversity of economic devel-
opment of Dolnośląskie Voivodeship counties in the years 2002–2013. 

This article describes spatial differences in economic development of Dolnośląskie Voivodeship 
counties, based on the taxonomic and cluster analysis methods. Moreover, it presents calculation 
and description of both, the individual and combined gravity effects in the counties. The article is 
based on the assumption that the individual gravity effects between two counties (by analogy with 
Newton’s law of gravity) are directly proportional to the product of the gross value of fixed assets 
per capita in these counties and inversely proportional to the square of the distance between the 
capitals of these counties. The article also states that the combined gravity effect in the particular 
county is a geometric mean of the individual gravity effects. A summary of considerations is 
presented in a form of a statistical analysis that assesses the impact of gravity effects on the spatial 
differences in economic development of Dolnośląskie Voivodeship counties.
Keywords: gravity effect; diversity of economic development; taxonomic indicators of development 
of Dolnośląskie Voivodeship counties


