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Wstęp1

Celem prezentowanego opracowania jest statystyczna analiza determinantów 
przestrzennego zróżnicowania płac w powiatach a latach 2003–20092. 
W analizach tych – zgodnie z modelami płac efektywnościowych typu Solowa3 
i Summersa4, neoklasycznymi modelami wzrostu typu Solowa5, Mankiwa, 
Romera, Weila6 i Nonnemana, Vanhoudta7 oraz modelem optymalnego 
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1 Prezentowane opracowanie powstało w ramach projektu MNiSW nr NN114 214039 pt. Ana-

liza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznoekonomicznego Polski oparta na 
łańcuchach Markowa kierowanego przez autora.

2 Wybór tego przedziału czasu wynikał z dostępności odpowiednich danych statystycznych.
3 R.M. Solow, Another Possible Source of Wage Stickiness, Journal of Macroeconomics, 

Winter 1979.
4 L.H. Summers,  Relative Wages, Efficiency Wages, and Keynesian Unemployment, American 

Economic Review, May 1988.
5 R.M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of 

Economics, February 1956.
6 N.G. Mankiw, D. Romer, D.N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, 
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7 W. Nonneman, P. Vanhoudt, A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics 

of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, August 1996.
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sterowania Lucasa8 – poziom płac względnych9 uzależnia się od stóp bezrobocia 
rejestrowanego oraz względnej wydajności pracy10.

Struktura opracowania przedstawia się następująco. W rozdziale 2 znajdują 
się opisowe analizy przestrzennego zróżnicowania płac oraz czynników, które 
je determinują, czyli (na gruncie analizowanego tu, prostego modelu teoretycz-
nego) wydajności pracy i stóp bezrobocia. Rozdział 3 zawiera charakterystykę 
prostego modelu teoretycznego opisującego determinanty przestrzennego 
zróżnicowania płac (pkt 3.1) oraz oszacowania parametrów owego modelu (pkt 
3.2). Znaleźć tu można zarówno oszacowania funkcji płac w próbie opartej 
na wszystkich 379 powiatach, jak i 16 oszacowań funkcji płac w kolejnych 
województwach. Opracowanie kończy podsumowanie prowadzonych w nim 
rozważań oraz ważniejsze wnioski.

2. Przestrzenne zróżnicowanie płac, wydajności pracy  
i stóp bezrobocia

2.1. Zróżnicowanie płac

Przestrzenne zróżnicowanie płac względnych w Polsce w latach 2003–2009 
ilustuje mapa 1 oraz tabela 1 i na ich podstawie wyciągnąć można następujące 
wnioski11:

 8 R.E. Lucas, On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, 
July 1988; por. też T. Tokarski, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie 
neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.

 9 Przez płace względne (względną wydajność pracy) rozumie się dalej iloraz płac (wydajności 
pracy) w danym powiecie i płac (wydajności pracy) w całej gospodarce.

10 Por. też np. A. Rogut, T. Tokarski, Regional Diversity of Wages in Poland in 90’s, Inter-
national Review of Economics and Business, December 2001/48, 4; iidem, Determinanty 
regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, Ekonomista 2007/1; A. Rogut, W. Lipowski, 
Regionalne zróżnicowanie płac w wybranych sektorach gospodarki, Wiad. Stat. 2005/1, oraz 
A. Adamczyk, T. Tokarski, R.W. Włodarczyk, Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, 
Gosp. Nar. 2009/9.

11 Por. też np. A. Adamczyk, T. Tokarski, R.W. Włodarczyk, Przestrzenne zróżnicowanie...; 
T. Misiak, A. Sulima, T. Tokarski, Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji 
realnej?, [w:] W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski (red.), Wzrost gospodarczy i polityka 
makroekonomiczna, Wyd. UŁ, Łódź 2010; Ł. Jabłoński, T. Tokarski, Taksonomiczne 
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• Zdecydowanie najwyższym poziomem płac względnych w latach 2003–
2009 charakteryzował się powiat lubiński (woj. dolnośląskie, ok. 170,8% 
płac w Polsce). Następne, o płacach względnych przekraczających 130%, 
były powiaty Jastrzębie Zdrój (śląskie, 147,1%), Warszawa (mazowieckie, 
143,1%), Katowice (śląskie, 133,3%) oraz Łęczyński (lubelskie, 132,7%).

• Ogólnie rzecz biorąc, najwyższy poziom płac występował w powiatach 
znajdujących się w dużych aglomeracjach miejskich (okolice Warszawy, 
Poznania, Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, aglomeracja śląsko-dąbrow-
ska), za wyjątkiem Łodzi. Również w miastach-powiatach grodzkich 
(które do 1999 r. pełniły funkcje miast wojewódzkich) płace względne 
były zazwyczaj wyższe niż w otaczających je powiatach ziemskich.

• W piątej grupie kwintylowej płac (tj. w grupie 20% powiatów o najwyż-
szym poziomie płac) najwięcej powiatów leżało w województwie ma-
zowieckim (17) i śląskim (11). Znajdowało się tam również 7 powiatów 
z województwa dolnośląskiego, 6 z pomorskiego, 5 z wielkopolskiego, 
po 4 z małopolskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego, po 3 
z lubelskiego, opolskiego i podlaskiego, po 2 z kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego i łódzkiego oraz po 1 z województw podkarpackiego i war-
mińsko-mazurskiego.

• W czwartej grupie kwintylowej, czyli w grupie 20% powiatów o wyso-
kich płacach, dominowały powiaty leżące w województwie śląskim (15). 
Dość dużo było tu również powiatów z województwa dolnośląskiego (8), 
małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego (po 6) oraz wielkopol-
skiego (5). Pozostałe województwa nie miały w tej grupie kwintylowej 
więcej niż 4 powiatów.

• W drugiej grupie kwintylowej, a zatem w grupie o niskim poziomie płac, 
9 powiatów pochodziło z województwa lubelskiego, 7 z dolnośląskiego, 
po 6 z kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpac-
kiego, warmińsko-mazurskiego wielkopolskiego i zachodniopomorskie-
go, 5 z podlaskiego, 4 z małopolskiego, 3 z pomorskiego, po 2 z lubuskie-
go i opolskiego oraz po 1 z województw świętokrzyskiego i śląskiego.

wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, SPE 2011/81; T. Misiak, T. To-
karski, R.W. Włodarczyk, Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy, Gosp. 
Nar. 2011/7–8, lub 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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MAPA 1: Przestrzenne zróżnicowanie płac w powiatach w latach 20032009 (Polska = 100)

88 do 171  (87)
84 do 88  (42)
82 do 84  (32)
80 do 82  (34)
77 do 80  (68)
75 do 77  (51)
60 do 75  (64)

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

TABELA 1: Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach kwinty-
lowych według płac względnych

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza 
(K1≈75,6) 

druga  
(K2≈78,6)

trzecia  
(K3≈82,4)

czwarta  
(K4≈89,8) piąta

1 2 3 4 5 6
Dolnośląskie 3 7 4 8 7
Kujawsko-pomorskie 12 6 1 2 2
Lubelskie 5 9 5 2 3
Lubuskie 3 2 3 4 2
Łódzkie 8 6 6 2 2
Małopolskie 4 4 4 6 4
Mazowieckie 4 6 9 6 17
Opolskie 0 2 4 3 3
Podkarpackie 8 6 4 6 1
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1 2 3 4 5 6
Podlaskie 0 5 7 2 3
Pomorskie 1 3 4 6 6
Śląskie 4 1 5 15 11
Świętokrzyskie 2 1 3 4 4
Warmińsko-mazurskie 9 6 3 2 1
Wielkopolskie 10 6 9 5 5
Zachodniopomorskie 3 6 5 3 4

Symbolami K1, K2, K3 i K4 oznaczono kolejne kwintyle. Kwinytle te wyrażone są w procentach 
płac w gospodarce polskiej.

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

• W pierwszej grupie kwintylowej, a więc w grupie 20% powiatów o najniż-
szych płacach, dominowały powiaty z województwa kujawsko-pomorskiego 
(12) i wielkopolskiego (10); 9 powiatów z tej grupy kwintylowej leżało 
w województwie warmińsko-mazurskim, po 8 w łódzkim i podkarpac-
kim, 5 w lubelskim, po 4 w małopolskim, mazowieckim i śląskim, po 3 
w dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim, 2 w świętokrzyskim 
oraz 1 w pomorskim.

• Najniższe płace względne (poniżej 70% płac w Polsce) zanotowano 
w latach 2003–2009 w powiatach: kępińskim (wielkopolskie, 60,8%), 
brzezińskim (łódzkie, 65,9%), kłobuckim (śląskie, 66,6%), rawickim 
(wielkopolskie, 67,2%), piotrkowskim ziemskim (łódzkie, 68,8%), ja-
rocińskim (wielkopolskie, 69,4%), radomszczańskim (łódzkie, 69,6%), 
gołdapskim (warmińsko-mazurskie, 69,6%), zamojskim ziemskim (lu-
belskie, 69,6%), sulęcińskim (lubuskie, 69,8%) i nowomiejskim (war-
mińsko-mazurskie, 69,9%). 

2.2. Zróżnicowanie wydajności pracy

Poziom wydajności pracy na szczeblu powiatowym mierzony jest w pro-
wadzonych dalej rozważaniach za pomocą produkcji sprzedanej przemysłu 
na jednego pracującego w tym sektorze gospodarki. Rzecz jasna, znacznie 
lepszym miernikiem rozważanej tu wielkości makroekonomicznej byłyby 
PKB na pracującego we wszystkich sektorach gospodarki. Jednak GUS nie 
liczy PKB na poziomie powiatów, a zatem przyjąłem założenia, że pewnym 
substytutem wydajności, mierzonej jako PKB na pracującego, jest produkcja 
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sprzedana na pracującego w przemyśle. Co więcej, ponieważ dane GUS 
dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu za rok 2009 nie są bezpośrednio 
porównywalne z danymi za poprzednie lata, więc (by uzyskać wydajność pracy 
w powiatach w 2009 r.) dokonano prostej ekstrapolacji trendów czasowych 
produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach z lat 2003–2008 na roku 2009. 

Przestrzenne zróżnicowanie tak mierzonej wydajności pracy w powiatach 
w analizowanym przedziale czasu ujęto na mapie 2 oraz w tabeli 2. Z danych 
tam zawartych płyną następujące wnioski:

MAPA 2: Przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w powiatach w latach 2003–2009 
(Polska = 100)

113 do 351  (58)
89 do 113  (47)
71 do 89  (58)
62 do 71  (51)
54 do 62  (52)
41 do 54  (54)
8 do 41  (58)

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

• Najwyższy poziom wydajności pracy (przekraczający 200% owej zmien-
nej makroekonomicznej w skali całej gospodarki) notowany był w latach 
2003–2009 w powiatach: polkowickim (dolnośląskie, 350,8%), grajew-
skim (podlaskie, 326,7%), Katowice (śląskie, 299,3%), Bielsko-Biała 
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(śląskie, 286,9%), Płock (mazowieckie, 265,3%), Warszawa (mazowiec-
kie, 237,0%) oraz Gdańsk (pomorskie, 219,6%).

• Podobnie jak w przypadku płac, również poziom wydajności pracy był 
zazwyczaj wyższy w powiatach grodzkich (będących centrami rozwoju 
ekonomicznego na poziomie krajowym, regionalnym czy też – zwłaszcza 
w przypadku stolic starych województw – lokalnym) niż w otaczających 
je powiatach ziemskich.

TABELA 2: Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach kwinty-
lowych według względnej wydajności pracy

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza
(K1≈46,1)

druga
(K2≈60,3)

trzecia
(K3≈73,6)

czwarta
(K4≈102,3) piąta

Dolnośląskie 2 10 8 4 5
Kujawsko-pomorskie 4 3 5 5 6
Lubelskie 8 6 5 4 1
Lubuskie 1 4 4 3 2
Łódzkie 2 5 9 6 2
Małopolskie 5 3 5 5 4
Mazowieckie 8 1 6 9 18
Opolskie 1 4 2 2 3
Podkarpackie 9 7 2 7 0
Podlaskie 5 4 3 1 4
Pomorskie 2 5 6 4 3
Śląskie 9 5 3 8 11
Świętokrzyskie 2 1 2 4 5
Warmińsko-mazurskie 11 3 4 1 2
Wielkopolskie 1 8 8 12 6
Zachodniopomorskie 6 7 4 1 3

Symbolami K1, K2, K3 i K4 oznaczono kolejne kwintyle. Kwinytle te wyrażone są w procentach 
wydajności pracy w gospodarce polskiej.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych na stronie www.stat.gov.pl 

• W piątej grupie kwintylowej, a więc w grupie o najwyższych wartościach 
rozważanej tu zmiennej makroekonomicznej, dominowały powiaty wo-
jewództwa mazowieckiego (18) oraz śląskiego (11). Znajdowało się tam 
również po 6 powiatów z województw kujawsko-pomorskiego i wiel-
kopolskiego, po 5 z dolnośląskiego i świętokrzyskiego, po 4 z małopol-
skiego i podlaskiego, po 3 z opolskiego, pomorskiego i zachodniopo-
morskiego, po 2 z lubuskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego oraz 
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1 z lubelskiego. Nie było tam zaś żadnego powiatu, który leży w woje-
wództwie podkarpackim.

• Natomiast w czwartej grupie kwintylowej najwięcej powiatów reprezen-
towało województwa wielkopolskie (12), mazowieckie (9), śląskie (8), 
podkarpackie (7), łódzkie (6), kujawsko-pomorskie oraz małopolskie (po 
5). W tej grupie powiatów prawie nie było powiatów leżących w wo-
jewództwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 
(tylko po 1 powiecie z każdego z powyższych województw).

• W pierwszej grupie kwintylowej, a więc w grupie powiatów o najniższym 
poziomie wydajności pracy w latach 2003–2009, dominowały powiaty 
położone w województwach: warmińsko-mazurskim (11), podkarpackim 
i śląskim (po 9) oraz lubelskim i mazowieckim (po 8).

• Najniższy poziom wydajności pracy w latach 2003–2009 (poniżej 20% 
wydajności pracy w Polsce) notowany był w powiatach: kolneńskim 
(podlaskie, 8,8%), bieruńsko-lędzińskim (śląskie, 12,5%), tatrzańskim 
(małopolskie, 13,8%), wodzisławskim (śląskie, 15,5%), przysuskim (ma-
zowieckie, 15,6%), lubaczowskim (podkarpackie, 16,9%), miechowskim 
(małopolskie, 17,9%), gliwickim ziemskim (śląskie, 18,7%) oraz gło-
gowskim (dolnośląskie, 19,6%).

• Rozważając zależności zachodzące pomiędzy poziomem względnej 
wydajności pracy a poziomem płac względnych, można także dodać, iż 
współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy owymi zmiennymi w powia-
tach w latach 2003–2009 wynosił ok. 0,472.

2.3. Zróżnicowanie stóp bezrobocia

Na mapie 3 oraz w tabeli 3 zilustrowano przestrzenne zróżnicowanie stóp 
bezrobocia rejestrowanego w powiatach w latach 2003–2009, z których to 
wynika, co następuje:
• W 36 powiatach średnie stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 2003–

2009 nie przekraczały 10%. Były to powiaty: Warszawa (mazowieckie, 
4,3%), Poznań (wielkopolskie, 4,7%), Katowice (śląskie, 5,3%), Sopot 
(pomorskie, 5,3%), Kraków (małopolskie, 5,6%), poznański ziemski 
(wielkopolskie, 6,2%), Gdynia (pomorskie, 6,3%), kępiński (wielkopol-
skie, 6,5%), Krosno (podkarpackie, 7,1%), Gdańsk (pomorskie, 7,3%), 
Bielsko-Biała (śląskie, 7,6%), bieruńsko-lędziński (śląskie, 7,6%), piase-
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czyński (mazowieckie, 7,7%), Opole (opolskie, 7,7%), Olsztyn (warmiń-
sko-mazurskie, 7,8%), grójecki (mazowieckie, 8,0%), Rzeszów (pod-
karpackie, 8,1%), Wrocław (dolnośląskie, 8,1%), warszawski zachodni 
(mazowieckie, 8,2%), wolsztyński (wielkopolskie, 8,3%), siemiatycki 
(podlaskie, 8,4%), grodziski wielkopolski (wielkopolskie, 8,6%), prusz-
kowski (mazowieckie, 8,6%), grodziski mazowiecki (mazowieckie, 
8,7%), Tychy (śląskie, 8,9%), Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie, 8,9%), 
pszczyński (śląskie, 8,9%), bielski podlaski (podlaskie, 9,0%), Leszno 
(wielkopolskie, 9,3%), skierniewicki ziemski (łódzkie, 9,4%), oleski 
(opolskie, 9,6%), wysokomazowiecki (podlaskie, 9,6%), Gliwice (ślą-
skie, 9,7%), nowotomyski (wielkopolskie, 9,7%), Tarnów (małopolskie, 
9,8%) i Rybnik (śląskie, 9,9%). Oznacza to, że w pierwszej grupie de-
cylowej stóp bezrobocia dominowały powiaty odpowiadające dużym 
(z wyjątkiem Łodzi) i średnim ośrodkom miejskim w Polsce.

MAPA 3: Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia w powiatach w latach 2003–2009 (w %)

25,6 do 36,9  (58)
21,1 do 25,6  (51)
18,6 do 21,1  (50)
16  do 18,6  (54)
13,8 do 16   (57)
10,9 do 13,8  (54)
4,3 do 10,9  (54)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych na stronie www.stat.gov.pl 
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TABELA 3: Przestrzenne zróżnicowanie liczby powiatów w poszczególnych grupach kwinty-
lowych według stóp bezrobocia

Województwo
Grupa kwintylowa

pierwsza
(K1≈12,0)

druga
(K2≈15,7)

trzecia
(K3≈18,9)

czwarta
(K4≈23,8) piąta

Dolnośląskie 4 2 5 9 9
Kujawsko-pomorskie 2 0 2 9 10
Lubelskie 2 9 9 4 0
Lubuskie 2 1 2 5 4
Łódzkie 6 7 6 5 0
Małopolskie 9 7 2 4 0
Mazowieckie 8 9 9 10 6
Opolskie 3 3 3 1 2
Podkarpackie 2 2 10 8 3
Podlaskie 6 5 4 2 0
Pomorskie 3 3 3 3 8
Śląskie 13 11 7 5 0
Świętokrzyskie 1 6 2 3 2
Warmińsko-mazurskie 1 0 2 1 17
Wielkopolskie 13 9 8 5 0
Zachodniopomorskie 1 2 2 2 14

Symbolami K1, K2, K3 i K4 oznaczono kolejne kwintyle. Kwinytle te wyrażone są w procentach.
Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych na stronie www.stat.gov.pl 

• W pozostałych powiatach grodzkich stopy bezrobocia rejestrowanego 
w latach 2003–2009 również były zazwyczaj niższe niż w otaczających 
je powiatach ziemskich.

• W powiatach leżących na wschód od Wisły (z wyjątkiem powiatów le-
żących w województwie warmińsko-mazurskim, południowej części wo-
jewództwa podkarpackiego oraz powiatów nowosądeckiego ziemskiego 
i gorlickiego12) stopy bezrobocia rejestrowanego na ogół były niższe od 
tych, które notowano na zachód od Wisły (z wyjątkiem okolic Poznania 
oraz aglomeracji śląsko-dąbrowskiej). Wynika to stąd, iż powiaty leżące 

12 Wspomniane tu powiaty to (w głównej mierze) powiaty o charakterze popegeerowskim, 
o których będzie mowa dalej.
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na wschód od Wisły to tereny typowo rolnicze o wysokim bezrobociu 
jawnym połączonym z wysokim bezrobociem ukrytym w rolnictwie13.

• Natomiast wysokie i najwyższe stopy bezrobocia (mające charakter bez-
robocia strukturalnego) występowały głównie w powiatach popegeerow-
skich leżących w województwie warmińsko-mazurskim, zachodnich 
częściach województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w woje-
wództwach zachodniopomorskim, lubuskim, w południowej części wo-
jewództwa dolnośląskiego, na obszarze Beskidu Niskiego i Bieszczadów 
(w województwie podkarpackim) i w powiatach nowosądeckim ziem-
skim i gorlickim (w województwie małopolskim)14. Szczególnie wyso-
kie (przekraczające 30%) stopy bezrobocia rejestrowanego notowane 
były w latach 2003–2009 w powiatach: szydłowieckim (mazowieckie, 
36,8%), braniewskim (warmińsko-mazurskie, 36,2%), bartoszyckim 
(warmińsko-mazurskie, 35,6%), łobeskim (zachodniopomorskie, 35,1%), 
węgorzewskim (warmińsko-mazurskie, 34,2%), piskim (warmińsko-ma-
zurskie, 34,0%), białogardzkim (zachodniopomorskie, 33,8%), nowo-
dworskim gdańskim (pomorskie, 32,9%), świdwińskim (zachodniopo-
morskie, 32,8%), drawskim (zachodniopomorskie, 32,8%), krośnieńskim 
odrzańskim (lubuskie, 32,3%), gołdapskim (warmińsko-mazurskie, 
32,1%), gryfickim (zachodniopomorskie, 31,4%), lidzbarskim (warmiń-
sko-mazurskie, 31,3%), radomskim ziemskim (mazowieckie, 31,3%), 
choszczeńskim (zachodniopomorskie, 31,1%), koszalińskim ziemskim 
(zachodniopomorskie, 31,1%), szczecineckim (zachodniopomorskie, 
30,66%) oraz kętrzyńskim (warmińsko-mazurskie, 30,2%).

• Współczynnik korelacji pomiędzy płacami względnymi a stopami bezro-
bocia rejestrowanego w powiatach w latach 2003–2009 był ujemny, ale 
niezbyt wysoki co do wartości bezwzględnej (wynosił on ok. –0,308).

13 Szerzej na ten temat por. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, T. Tokarski, Makroekonomiczne 
skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim, [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), 
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Ofic. Ekon., Kraków 2004.

14 Poza wspomnianymi tu obszarami wysokie stopy bezrobocia występowały także na obszarach 
postindustrialnych na pograniczu województw mazowieckiego i świętokrzyskiego (między 
Radomiem a Kielcami).
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3. Statystyczna analiza wpływu zróżnicowania wydajności pracy  
i stóp bezrobocia na płace

3.1. Prosty model teoretyczny

Do analizy determinant zróżnicowania płac w powiatach w latach 2002-
2009 wykorzystany jest prosty model teoretyczny, który jest kompilacją 
krótkookresowego modelu płac efektywnościowych Solowa i Summersa15 
z długookresowymi, neoklasycznymi modelami wzrostu gospodarczego typu 
Solowa, Mankiwa, Romera, Weila lub Nonnemana, Vanhoudta. W prowadzo-
nych w tej części opracowania analizach przyjmuje się następujące założenia:
1. Podobnie jak w modelu płac efektywnościowych Solowa, czyni się 

założenie, że typowe przedsiębiorstwo na lokalnym (powiatowym) rynku 
pracy dąży do maksymalizacji zysku danego wzorem16:

 
  (1)

gdzie:

– jednostki efektywnej pracy rozumiane jako liczba 
pracujących Lit ważona efektywnością typowego pracownika ε (wit);

wit – płace na lokalnym rynku pracy;
ε (wit) – efektywność typowego pracownika zależna od poziomu jego 

płac (zakłada się też, że
 

, co oznacza, że wzrost płac wit 
prowadzi do wzrostu efektywności ε typowego pracownika);

 – neoklasyczna funkcja produkcji charakteryzująca się malejącą 
produkcyjnością krańcową jednostek efektywnej pracy Eit (czyli dF / 
dEit > 0  oraz  d2F / dE2

it < 0).

Funkcja zysku (1) jest funkcją dwóch zmiennych decyzyjnych: płac wit oraz 
liczby pracujących Lit. Warunki konieczne  

15 Por. też D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
2000; T. Tokarski, Wzrost gospodarczy a rynek pracy w neoklasycznych modelach wzrostu, 
Stud. Ekon. INE-PAN 2003/3 (38); lub idem, Wybrane modele podażowych czynników 
wzrostu gospodarczego, Wyd. UJ, Kraków 2005, rozdz. 3.

16 Subskrypty i w równaniu (1) i następnych odnoszą się do kolejnych powiatów, subskrypty 
t zaś – do kolejnych, rozważanych w opracowaniu lat.
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maksymalizacji owej funkcji sprowadzają się do następującego układu 
równań:

 

 

(2)

Przekształcając równania układu równań (2), uzyskuje się warunek ko-
nieczny maksymalizacji funkcji zysku Π dany wzorem:

 
 

(3)

Z równania (3) wynika, że typowe przedsiębiorstwo na lokalnym rynku 
pracy maksymalizuje zysk wówczas, gdy elastyczność efektywności 

pracownika względem jego płac  równa jest jedności.

2. Analogicznie jak w modelu Summersa, zakłada się, iż efektywność ε 
typowego pracownika dana jest następującym wzorem:

 
 (4a)

oraz:

  (4b)

gdzie:
xit – płaca progowa (czyli minimalna płaca progowa akceptowana przez 

pracobiorców);
uit – stopa bezrobocia na lokalnym rynku pracy;

tw  – przeciętny poziom płac w całej gospodarce.

Z równania (4a) wynika, że efektywność ε typowego pracownika na 
lokalnym rynku pracy rośnie wraz ze wzrostem względnego odchylenia
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 płac wit (na owym rynku pracy) od płacy progowej xit, zaś parametr
 β jest elastycznością efektywności względem owego odchylenia, co wynika 

stąd, że: 

.

 
Natomiast równanie (4b) można interpretować ekonomicznie w ten sposób, 
że płaca progowa xit jest tym wyższa, im wyższa jest przeciętna płaca tw  
w całej gospodarce oraz im niższa jest stopa bezrobocia uit na lokalnym 
rynku pracy.

Z równań (4ab) uzyskuje się:

,

co implikuje związek:

 

 (5)

Wstawiając zależność (5) do warunku koniecznego maksymalizacji zysku 
(3), uzyskuje się równanie:

, z którego wynika, iż:

 
 (6)

gdzie  jest płacą względną rozumianą jako relacja płacy wit 
na powiatowym rynku pracy w stosunku do przeciętnej płacy tw  w skali 
całej gospodarki.
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Z równania (6) wyciągnąć można wniosek, iż płaca względna w powiecie 
i jest liniową, malejącą funkcją stopy bezrobocia w tym powiecie, gdyż: 

.

3. Co więcej, nawiązując do neoklasycznych modeli wzrostu typu Solowa, 
Mankiwa, Romera, Weila lub Nonnemana, Vanhoudta, lub modelu wzrostu 
endogenicznego Lucasa, zakłada się, iż w długim okresie płace opłacane są 
zgodnie z krańcowym produktem pracy. Wówczas, przy funkcji produkcji 
Cobba-Douglasa, płace są wprost proporcjonalne do wydajności pracy. 
Założenie to zmodyfikowane jest dalej w ten sposób, że przyjmuje się, iż 
poziom płac względnych

 
 jest proporcjonalny do względnej wydajności 

pracy . Wynika stąd, że przy wspomnianym założeniu równanie 
(6) można rozszerzyć następująco:

  (7)

gdzie α0 > 0, 0
0

1 >= b
α
α , zaś parametr α2 > 0 opisuje wpływ względnej 

wydajności pracy  na płace względne .

Równanie (7) będzie stanowiło podstawę do prowadzonych dalej analiz 
statystycznych dotyczących przestrzennego zróżnicowania płac w powia-
tach w latach 2002–2009.

3.2. Oszacowania parametrów modelu

Rozważając równanie płac względnych (7), należy zauważyć, iż implicite 
zakłada się w nim, że przy ustalonych wielkościach uit oraz

  
poziom płac 

względnych
 

 kształtowałby się na tym samym poziomie we wszystkich 
powiatach. Ponieważ założenie to wydaje się względnie mało przystające 
do rzeczywistości, dlatego też – by je rozluźnić – rozszerzono równanie (7) 
o tzw. efekt dywersyfikacji stałej (fixe effect) na poziomie wojewódzkim17. 

17 R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld, Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw-
-Hills, New York 1991, s. 223–226.
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Po zastosowaniu owej procedury rozszerzona wersja równania (7) 
przedstawia się następująco:

 

 (8)

gdzie: dij to zmienne zerojedynkowe dla powiatów województw niebazowych 
(województwem bazowym jest w prowadzonych dalej analizach województwo 
mazowieckie – jako województwo, w którym znajduje się stolica). Zmienne 
te przyjmują wartość 1 w przypadku, w którym i-ty (i = 1, 2, …, 379) powiat 
należy do j-tego (j = 1, 2, …, 15) województwa niebazowego, 0 – w pozostałych 
przypadkach.

Parametry równań (7–8) oszacowano metodą najmniejszych kwadratów 
(dalej MNK). Oszacowania MNK parametrów tych równań w latach 2002–
2009 przedstawione są w tabeli 4.

Z oszacowań parametrów równań (7–8) wyciągnąć można następujące 
wnioski:
• Oddziaływanie względnej wydajności pracy na poziom płac względnych 

w powiatach okazał się istotny statystycznie. Co więcej, z uzyskanych 
oszacowań wynika, że wzrost względnej wydajności pracy o 1 pkt proc. 
przeciętnie przekładał się na wzrost względnej wydajności pracy o ok. 
0,111 pkt proc. (oszacowanie równania (7)) lub o ok. 0,101 pkt proc. 
(w przypadku oszacowania równania (8))18.

TABELA 4: Oszacowane parametry równań (7–8) we wszystkich powiatach

Zmienna objaśniająca
Oszacowanie równania

równanie (7) równanie (8)
1 2 3

Stała 0,813 
(120,093)

0,870 
(92,963)

Dolnośląskie – 0,00365 
(0,389)

Kujawsko-pomorskie – –0,0719 
(–7,087)

Lubelskie – –0,0497 
(–4,963)

Lubuskie – –0,0382 
(–3,189)

18 Ta i następne interpretacje oszacowań parametrów równań (7–8) wymagają założenia ceteris 
paribus.
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1 2 3

Łódzkie – –0,0910 
(–9,127)

Małopolskie – –0,0582 
(–5,645)

Opolskie – –0,0169 
(–1,334)

Podkarpackie – –0,0543 
(–5,478)

Podlaskie – –0,0591 
(–5,287)

Pomorskie – 0,00791 
(0,751)

Śląskie – 0,00114 
(0,129)

Świętokrzyskie – –0,0378 
(–3,175)

Warmińsko-mazurskie – –0,0372 
(–3,453)

Wielkopolskie – –0,0844 
(–9,432)

Zachodniopomorskie – 0,00998 
(0,938)

Względna wydajność pracy ( )y
0,111 

(25,075)
0,101 

(23,155)

Stopa bezrobocia (u) –0,344 
(–12,895)

–0,419 
(–14,357)

R2 0,269 0,342 
Skor. R2 0,268 0,337
Liczba obserwacji 3 653

Dolnośląskie, kujawsko-pomorskie etc. to zmienne zerojedynkowe dla poszczególnych woje-
wództw niebazowych. Pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) 
to współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji).

• Również przestrzenne zróżnicowania stóp bezrobocia rejestrowanego na 
powiatowych rynkach pracy istotnie statystycznie oddziaływało na prze-
strzenne zróżnicowanie płac względnych. Szacunki MNK parametrów 
równań (7–8) sugerują, iż wzrost stopy bezrobocia o 1 pkt proc. powodo-
wał spadek płac względnych średnio o ok. 0,344 pkt proc. (równanie (7)) 
lub 0,419 pkt proc. (równanie (8)).

• Oszacowania parametrów λj przy zmiennych zerojedynkowych w równa-
niu (8) sugerują, że (wyjąwszy województwa dolnośląskie, opolskie, po-
morskie, śląskie i zachodniopomorskie) na przynajmniej 5-procentowym 
poziomie istotności płace względne na lokalnych rynkach w pozostałych 
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województwach niebazowych były niższe od tych, które notowano na lo-
kalnych rynkach pracy w województwie mazowieckim. Co więcej, w po-
wiatach województw niebazowych, w których oszacowania λj okazały 
się istotne statystycznie, najmniejsze odchylenia od płac w powiatach 
województwa mazowieckiego odnotowano na lokalnych rynkach pracy 
województwa warmińsko-mazurskiego (o ok. 3,72 pkt proc. niższe niż 
w powiatach województwa mazowieckiego), najwyższe zaś – w powia-
tach województwa łódzkiego (o ok. 9,10 pkt proc. niższe niż na lokalnych 
rynkach pracy województwa bazowego).
Ponadto parametry równania (7) oszacowano MNK oddzielnie dla prób 

złożonych z powiatów każdego w polskich województw (tab. 5). 

TABELA 5: Oszacowane parametry równania (7) w powiatach poszczególnych województw

Województwo
Zmienna objaśniająca

R2

Skor. R2
Liczba  

obserwacjistała względna wydaj-
ność pracy (y–) 

stopa  
bezrobocia (u)

1 2 3 4 5 6

Dolnośląskie 1,022
(24,021)

0,0228
(1,074)

-0,836
(-5,281)

0,151
0,142 203

Kujawsko-pomorskie 0,841
(41,840)

0,0610
(4,600)

-0,475
(-7,155)

0,356
0,348 161

Lubelskie 0,716
(16,710)

0,205
(6,911)

-0,177
(-0,834)

0,241
0,231 168

Lubuskie 0,793
(35,638)

0,101
(5,011)

-0,242
(-3,336)

0,272
0,256 98

Łódzkie 0,669
(20,866)

0,174
(6,392)

-0,0499
(-0,318)

0,199
0,189 168

Małopolskie 0,799
(44,421)

0,0949
(7,091)

-0,300
(-2,941)

0,290
0,281 154

Mazowieckie 0,899
(37,981)

0,133
(11,227)

-0,779
(-8,521)

0,509
0,505 294

Opolskie 0,784
(36,955)

0,165
(13,279)

-0,341
(-3,869)

0,752
0,746 84

Podkarpackie 0,806
(43,085)

0,0646
(4,008)

-0,256
(-3,394)

0,174
0,165 175

Podlaskie 0,786
(42,395)

0,0411
(4,983)

0,0826
(0,653)

0,200
0,0411 119

Pomorskie 0,883
(41,320)

0,138
(9,470)

-0,596
(-8,532)

0,617
0,611 140

Śląskie 0,864
(30,701)

0,0952
(6,884)

-0,339
(-2,206)

0,203
0,196 252

Świętokrzyskie 0,826
(39,086)

0,0978
(6,292)

-0,373
(-3,877)

0,337
0,323 98
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1 2 3 4 5 6

Warmińsko-mazurskie 0,766
(31,201)

0,113
(5,744)

-0,200
(-3,054)

0,314
0,305 147

Wielkopolskie 0,640
(29,311)

0,173
(9,525)

0,207
(2,385)

0,273
0,267 245

Zachodniopomorskie 0,894
(35,198)

0,0830
(5,349)

-0,431
(-5,588)

0,349
0,340 147

Pod oszacowaniami parametrów podano statystyki t-Studenta. R2 (skor. R2) to współczynnik 
determinacji (skorygowany współczynnik determinacji).

Z oszacowań tych, zestawionych w tabeli 5, wynika, co następuje:
• We wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa dolnoślą-

skiego, zróżnicowanie względnej wydajności pracy w powiatach istotnie 
statystycznie (na przynajmniej 5% poziomie istotności), dodatnio oddzia-
ływały na zróżnicowanie płac względnych. Najsilniej względna wydaj-
ność pracy oddziaływała na płace względne w województwie lubelskim 
(gdzie wzrost względnej wydajności pracy o 1 pkt proc. przekładał się 
przeciętnie na wzrost płac względnych o ok. 0,205 pkt proc.), najsłabiej 
zaś – w województwie podlaskim (w którym wzrost względnej wydajno-
ści pracy o 1 pkt proc. powodował przeciętnie wzrost płac względnych 
o ok. 0,401 pkt proc.).

• Rozważając zaś oddziaływanie stóp bezrobocia rejestrowanego na pła-
ce względne w powiatach kolejnych województw, należy stwierdzić, że 
w przypadku 3 województw (lubelskie, łódzkie i podlaskie) stopy te nie 
oddziaływały na zmienną objaśnianą w równaniu (7) istotnie statystycz-
nie, w 1 województwie (wielkopolskim) oddziaływały istotnie statystycz-
nie, dodatnio (co jest paradoksem na gruncie prezentowanego poprzednio 
modelu teoretycznego), zaś w pozostałych 12 województwach, zgodnie 
z analizowanym tu modelem, oddziaływały istotnie statystycznie, ujem-
nie. Spośród 12 pozostałych województw stopy bezrobocia rejestrowane-
go najsilniej oddziaływały na płace względne w województwie dolnoślą-
skim, najsłabiej zaś w warmińsko-mazurskim.

4. Podsumowanie

Prowadzone w pracy rozważania można podsumować następująco:
1. Najwyższym poziomem płac w Polsce w latach 2003–2009 charakteryzowały 

się zazwyczaj powiaty leżące w dużych i średnich aglomeracjach oraz 
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w miastach-powiatach grodzkich, które do 1999 r. pełniły funkcje stolic 
starych województw i nadal stanowią ośrodki rozwoju lokalnego. Ponadto 
płace w powiatach leżących na zachód od Wisły są – z reguły – wyższe 
od tych, które są notowane we wschodniej części Polski.

2. Przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy, mierzonej produkcją 
sprzedaną na pracującego w przemyśle, w znacznej mierze pokrywało się 
z przestrzennym zróżnicowaniem płac w rozważanym w opracowaniu 
przedziale czasu.

3. Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 
2003–2009 było najwyższe na obszarach popegeerowskich, najniższe 
zaś – w dużych (z wyjątkiem Łodzi) i średnich miastach. Ponadto stopy 
bezrobocia rejestrowanego na obszarach typowo rolniczych (głównie we 
wschodniej Polsce) były na ogół niższe od tych, które występowały na 
obszarach nierolniczych (w szczególności postindustrialnych).

4. Z oszacowań prostego modelu opisującego przestrzenne zróżnicowanie 
płac w powiatach wynika, iż poziom wydajności pracy zazwyczaj istotnie 
statystycznie oddziaływał na tę zmienną makroekonomiczną, stopa 
bezrobocia zaś – istotnie ujemnie.
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Tomasz TOKARSKI

WAGES IN POLISH COUNTRIES (POWIATS)

(S u m m a r y)

The aim of the paper is the statistical analysis of the determinants of regional diversification 
of wages in the Polish counties between 2003 and 2009. According to the efficiency wages model 
of Solow (1979) and Summers (1988) and neoclassical models of economic growth of Solow 
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(1956), Nonneman, Vanhoudt (1996) and optimal control model of Lucas (1988) the level of the 
relative wages are determined by the unemployment rates and the relative labor productivity.

The descriptions of regional diversification of wages and its determinants are described. 
Additionally, the simple theoretical model of regional diversification of wages is constructed 
and the parameters of this model were estimated. These are the estimations of the wage function 
for 379 counties and 16 voivodeships in Poland. 


