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1. Wprowadzenie 

 
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia determinantów 

przestrzennego zróżnicowania powiatowych stóp bezrobocia w województwie 

podkarpackim w latach 2003–2008
2
. Układ artykułu przedstawia się nastę-

pująco: punkcie drugim omówione zostały stopy bezrobocia rejestrowanego   

w powiatach województwa podkarpackiego; w punkcie trzecim przedsta-

wiono strukturę osób, pracujących w powiatach województwa podkarpac-

kiego, w ujęciu trzech sektorów: rolniczego, przemysłowego oraz usług ryn-

kowych, natomiast punkt czwarty zawiera analizy statystyczne wpływu zróż-

nicowania pracujących w ujęciu sektorowym na zróżnicowanie powiatowych 

stóp bezrobocia. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
   Mgr, Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński. 

1   Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-eko-

nomicznego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem Tarnobrzega, 

Mielca i Stalowej Woli, realizowanego w Wyższej Szkole Handlowej im. B. Markowskiego 
w Kielcach pod kierunkiem T. Tokarskiego. 

2   Wybór okresu objętego analizą wynikał z dostępności odpowiednich danych statystycznych 
dla powiatów województwa podkarpackiego na stronie:  www.stat.gov.pl. 
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2. Stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa 
podkarpackiego 

 
W tabeli 1 zestawione zostały dane statystyczne opisujące zróżnicowanie 

przeciętnej stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa pod-

karpackiego w latach 2003–2008. Wynika z niej, co następuje
3
:  

 
 

TABELA 1: Stopy bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa podkarpackiego 
 

Lp. Powiat 
Stopa bezrobocia 

rejestrowanego (%) 
Grupa kwartylowa 

  1 Krosno   7,08 
  2 Rzeszów   8,23 
  3 stalowowolski 13,22 
  4 mielecki 13,82 
  5 dębicki 16,37 
  6 Tarnobrzeg 16,42 
  7 rzeszowski 16,62 

Pierwsza grupa 
kwartylowa 

62,16
1
=Q  

  8 przeworski 16,63 
  9 tarnobrzeski 16,87 
10 łańcucki 17,45 
11 sanocki 17,47 
12 jarosławski 18,60 
13 leżajski 18,63 

Druga grupa  
kwartylowa 

63,18
2
=Q  

14 krośnieński 18,77 
15 Przemyśl 19,05 
16 kolbuszowski 19,37 
17 ropczycko-sędziszowski 19,38 
18 jasielski 20,32 
19 lubaczowski 21,37 
20 przemyski 21,37 

Trzecia grupa 
kwartylowa 

37,21
3
=Q  

21 niżański 22,40 
22 strzyżowski 23,80 
23 leski 25,40 
24 brzozowski 26,30 
25 bieszczadzki 26,83 

Czwarta grupa  
kwartylowa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony:  www.stat.gov.pl. 

                                                 
3   T. Tokarski, Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999 

–2006, Gospodarka Narodowa 2008, nr 7–8; P. Dykas, Taksonomiczne wskaźniki prze-

strzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego, Studia Praw-
no-Ekonomiczne 2009, t. LXXX; Ł. Jabłoński, T. Tokarski, Taksonomiczne wskaźniki prze-

strzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010, t. LXXI. 
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•  Zdecydowanie najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego cechowały po-

wiaty, które w dawnym podziale administracyjnym pełniły funkcję miast 

wojewódzkich: Krosno (7,8%), Rzeszów (8,23%) oraz Tarnobrzeg 

(16,42%). W grupie o najniższej powiatowej stopie bezrobocia znalazły się 

powiaty o charakterze postindustrialnym, tj.: stalowowolski (13,22%), 

mielecki (13,82%), dębicki (16,37%) oraz rzeszowski ziemski (16,62%).  

•  Niska stopa bezrobocia, w stosunku do rozważanego województwa, wystę-

powała w powiatach: przeworskim (16,63%), tarnobrzeskim ziemskim 

(16,87%), łańcuckim (17,45%), sanockim (17,47%), jarosławskim (18,60%) 

oraz leżajskim (18,63%). 

•  Między medianą a trzecim kwartylem znalazły się powiaty: krośnieński 

ziemski (18,77%), Przemyśl (19,05%), kolbuszowski (19,37%), ropczyc-

ko-sędziszowski (19,38%), jasielski (20,32%), lubaczowski (21,37%) oraz 

przemyski ziemski (21,37%). Są to w głównej mierze powiaty o charak-

terze rolniczym.  

•  Zdecydowanie najwyższa stopa bezrobocia występowała w powiatach po-

pegeerowskich, tj. powiatach: niżańskim (22,40%), strzyżowskim (23,80%), 

leskim (25,40%), brzozowskim (26,30%) oraz bieszczadzkim (26,83%). 

 
 
3. Struktura pracujących w powiatach województwa podkarpackiego 

według sektorów 

 
W tej części opracowania zostanie omówione przestrzenne zróżnicowanie 

pracujących według trzech sektorów gospodarki, tj. sektora rolniczego, sektora 

przemysłowego oraz sektora usługowego. Analizą zostały objęte powiaty woje-

wództwa podkarpackiego za okres 2003–2008. 
 
 

3.1. Odsetek osób pracujących w sektorze rolniczym 
 

Zróżnicowanie odsetka osób pracujących w powiatach województwa pod-

karpackiego w sektorze rolniczym przedstawione zostało w tabeli 2. Z tej tabeli 

oraz danych statystycznych za rozważany okres można wyciągnąć następujące 

wnioski: 

•  Najniższym odsetkiem osób pracujących w sektorze rolniczym cechowały 

się powiaty, które w starym podziale administracyjnym były stolicami wo-

jewództw; są to następujące powiaty grodzkie: Rzeszów (0,36%), Krosno 

(0,88%), Przemyśl (1,34%) oraz Tarnobrzeg (6,20%). Najniższy odsetek 
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pracujących w sektorze rolniczym występował również w powiatach: stalo-

wowolskim (11,20%), sanockim (20,44%) oraz bieszczadzkim (28,01%). 

•  Niski odsetek osób pracujących w sektorze rolniczym występował w po-

wiatach: leskim (28,63%), mieleckim (30,18%), dębickim (30,46%), 

jasielskim (33,50%), krośnieńskim ziemskim (34,26%) oraz łańcuckim 

(34,57%). 
 
 

TABELA 2: Odsetek osób pracujących w sektorze rolniczym 
 

Lp. Powiat 
Odsetek zatrudnionych 
 w sektorze rolniczym 

Grupa kwartylowa 

 1 Rzeszów  0,36 
 2 Krosno  0,88 
 3 Przemyśl  1,34 
 4 Tarnobrzeg  6,20 
 5 stalowowolski 11,20 
 6 sanocki 20,44 
 7 bieszczadzki 28,01 

Pierwsza grupa  
kwartylowa 

17,28
1
=Q  

 

 8 leski 28,63 
 9 mielecki 30,18 
10 dębicki 30,46 
11 jasielski 33,50 
12 krośnieński 34,26 
13 łańcucki 34,57 

Druga grupa  
kwartylowa 

57,34
2
=Q  

 

14 tarnobrzeski 34,87 
15 leżajski 37,20 
16 jarosławski 41,52 
17 brzozowski 44,66 
18 ropczycko-sędziszowski 46,03 
19 niżański 47,01 

Trzecia grupa  
kwartylowa 

01,46
3
=Q  

 

20 rzeszowski 47,19 
21 przeworski 49,81 
22 lubaczowski 54,81 
23 strzyżowski 54,99 
24 kolbuszowski 55,58 
25 przemyski 56,73 

Czwarta grupa  
kwartylowa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: www.stat.gov.pl. 
 
 

•  Między medianą a trzecim kwartylem w rozważanym okresie znalazły się 

następujące powiaty: tarnobrzeski ziemski (34,87%), leżajski (37,20%), 

jarosławski (41,52%), brzozowski (44,66%), ropczycko-sędziszowski 

(46,03%) oraz niżański (47,01%). 
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•  Natomiast najwyższym odsetkiem osób zatrudnionych w rolnictwie cecho-

wały się powiaty: rzeszowski ziemski (47,19%), przeworski (49,81%), lu-

baczowski (54,81%), strzyżowski (54,99%), kolbuszowski (55,58%) oraz 

przemyski (56,73%). 

 
 

3.2. Odsetek osób pracujących w sektorze przemysłowym 

 
Z tabeli 3, w której przedstawione zostały dane statystyczne ukazujące prze-

strzenne zróżnicowanie odsetka osób pracujących w sektorze przemysłowym  

w powiatach województwa podkarpackiego, wynikają następujące wnioski: 

 
TABELA 3: Odsetek osób pracujących w sektorze przemysłowym 

 

Lp. Powiat 
Odsetek zatrudnionych 

 w sektorze przemysłowym 
Grupa  

kwartylowa   

  1 przemyski    6,91 
  2 lubaczowski 11,03 
  3 kolbuszowski 15,06 
  4 strzyżowski 15,22 
  5 brzozowski 15,46 
  6 leski 19,01 
  7 bieszczadzki 19,42 

Pierwsza grupa  
kwartylowa 

42,19
1
=Q  

  8 niżański 20,05 
  9 jarosławski 20,09 
10 przeworski 21,52 
11 rzeszowski 22,21 
12 Przemyśl 22,27 
13 ropczycko-sędziszowski 25,74 

Druga grupa  
kwartylowa 

74,25
2
=Q  

14 Tarnobrzeg 26,46 
15 leżajski 27,52 
16 krośnieński 27,84 
17 łańcucki 28,02 
18 jasielski 29,58 
19 Rzeszów 31,20 

Trzecia grupa  
kwartylowa 

20,31
3
=Q  

 

20 dębicki 34,57 
21 tarnobrzeski 36,69 
22 sanocki 39,91 
23 mielecki 42,23 
24 Krosno 48,39 
25 stalowowolski 48,61 

Czwarta grupa  
kwartylowa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: www.stat.gov.pl. 
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• Najniższy odsetek osób pracujących w sektorze przemysłowym występo-

wał w powiatach: przemyskim ziemskim (6,91%), lubaczowskim (11,03%), 

kolbuszowskim (15,06%), strzyżowskim (15,22%), brzozowskim (15,46%), 

leskim (19,01%) oraz bieszczadzkim (19,42%). 

•  Między pierwszym kwartylem a medianą znalazły się powiaty: niżański 

(20,05%), jarosławski (20,09%), przeworski (21,52%), rzeszowski ziemski 

(22,21%), Przemyśl (22,27%) oraz ropczycko-sędziszowski (25,74%). 

•  Wysokim odsetkiem pracujących w sektorze przemysłowym cechowały 

się powiaty: Tarnobrzeg (26,46%), leżajski (27,52%), krośnieński (27,84%), 

łańcucki (28,02%), jasielski (29,58%) oraz Rzeszów (31,20%). 

•  Do grupy powiatów, które charakteryzowały się największym przeciętnym 

odsetkiem osób pracujących w sektorze przemysłowym, należą: dębicki 

(34,57%), tarnobrzeski ziemski (36,69%), sanocki (39,91%), mielecki 

(42,23%), Krosno (48,39%) oraz stalowowolski (48,61%). 

 
 

3.3. Odsetek osób pracujących w sektorze usługowym 

 
Analizując zróżnicowanie odsetka osób pracujących w sektorze usługo-

wym, można wyciągnąć następujące wnioski (por. tabela 4): 

•  Najniższy odsetek osób zatrudnionych w sektorze usługowym występował 

w powiatach: mieleckim (27,59%), ropczycko-sędziszowskim (28,22%), 

tarnobrzeskim ziemskim (28,44%), przeworskim (28,67%), kolbuszow-

skim (29,36%), strzyżowskim (29,79%) oraz rzeszowskim ziemskim 

(30,60%).  

•  Niskim odsetkiem osób zatrudnionych w rozważanym sektorze gospodarki 

charakteryzowały się powiaty: niżański (32,94%), lubaczowski (34,16%), 

dębicki (34,96%), leżajski (35,28%), przemyski ziemski (36,36%) oraz 

jasielski (36,92%). 

•  Między medianą a trzecim kwartylem znalazły się powiaty: łańcucki 

(37,41%), krośnieński ziemski (37,90%), jarosławski (38,38%), sanocki 

(39,65%), brzozowski (39,88%) oraz stalowowolski (40,19%). 

•  Zdecydowanie najwyższy odsetki osób pracujących w sektorze usługo-

wym występował w powiatach: leskim (52,37%), bieszczadzkim (52,57%) 

oraz w powiatach grodzkich: Krosno (50,74%), Tarnobrzeg (67,34%), 

Rzeszów (68,44%), Przemyśl (76,39%). 
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TABELA 4: Odsetek osób pracujących w sektorze przemysłowym 
 

Lp. Powiat 
Odsetek osób zatrudnionych  

w sektorze usługowym 
Grupa 

kwartylowa 
1 mielecki 27,59 
2 ropczycko-sędziszowski 28,22 
3 tarnobrzeski 28,44 
4 przeworski 28,67 
5 kolbuszowski 29,36 
6 strzyżowski 29,79 
7 rzeszowski 30,60 

Pierwsza grupa 
kwartylowa 

60,30
1
=Q  

8 niżański 32,94 
9 lubaczowski 34,16 

10 dębicki 34,96 
11 leżajski 35,28 
12 przemyski 36,36 
13 jasielski 36,92 

Druga grupa  
kwartylowa 

92,36
2
=Q  

14 łańcucki 37,41 
15 krośnieński 37,90 
16 jarosławski 38,38 
17 sanocki 39,65 
18 brzozowski 39,88 
19 stalowowolski 40,19 

Trzecia grupa 
kwartylowa 

%19,40
3
=Q  

 

20 Krosno 50,74 
21 leski 52,37 
22 bieszczadzki 52,57 
23 Tarnobrzeg 67,34 
24 Rzeszów 68,44 
25 Przemyśl 76,39 

Czwarta grupa  
kwartylowa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: www.stat.gov.pl. 

 
 
4. Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania powiatowych  

stóp bezrobocia 

 
Celem tej części opracowania jest próba statystycznej analizy wpływu 

zróżnicowania pracujących w ujęciu sektorowym na zróżnicowanie powia-

towych stóp bezrobocia w województwie podkarpackim. Dane, za pomocą któ-

rych dokonano analizy przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia, pocho-

dzą ze strony internetowej: www.stat.gov.pl za lata 2003–2008. 



274                                                                                                                       Paweł DYKAS 

 

 

W celu określenia determinantów przestrzennego zróżnicowania stóp bezro-

bocia  w  powiatach  województwa  podkarpackiego  estymowano  parametr na-

stępującego równania (podobne analizy można znaleźć np. w pracach T. Tokar-

skiego
4
):  

 

∑
=

⋅+=

3

1

0

j

jitjit
su αα   (1) 

gdzie: 

it
u  – stopa bezrobocia w i-tym powiecie w roku t = 2003, …, 2008; 

jit
s  – odsetek pracujących w j-tym sektorze gospodarki, w i-tym powiecie       

w roku t (j = 1 to sektor przemysłowy, j = 2 – sektor usług nierynkowych 

oraz   j = 3 – sektor usług rynkowych); 

0
α  – stopa bezrobocia, która wystąpiłaby, gdyby w pewnym powiecie rozwa-

żanego województwa 100% zatrudnionych osób pracowało w sektorze rol-

niczym; 

j
αα +

0  – stopa bezrobocia, która wystąpiłaby w pewnym powiecie, gdyby 

100% pracujących pracowało w j-tym sektorze gospodarki. 

 

Następnie równanie (1) zmodyfikowano, poddając je procesowi dywersy-

fikacji stałej (fixed effect), w wyniku czego otrzymano następujące równanie: 

 
 

∑∑
==

⋅+⋅+=

24

1

3

1

0

j

jj

j

jitjit
dsu ϕαα   (2) 

gdzie: 

j
d  (dla j = 1, …, 24) – zmienne zerojedynkowe dla kolejnych powiatów nieba-

zowych (powiatem bazowym w równaniu (2) jest powiat rzeszowski 

grodzki); 

j
ϕ  (dla j = 1, …, 24) – korekty na stałą w kolejnych powiatach niebazowych. 

Parametry równań oszacowano metodą najmniejszych kwadratów (MNK); 

owe oszacowania zamieszczone są w tabeli 5.  
 

 

                                                 
4   T. Tokarski, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnie-

nia i bezrobocia w Polsce, Wyd. PTE, Warszawa 2005; E. Kwiatkowski, T. Tokarski, De-

terminanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, Wiadomości Statystyczne 2009, 
nr 10. 
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TABELA 5: Oszacowane parametry równań (1) i (2) 
 

Zmienna objaśniająca Równanie (1) Równanie (2) 

[1] [2] [3] 

Stała   0,214 
(23,025) 

   0,233 
   (0,457) 

Odsetek zatrudnionych w sektorze 
przemysłowym 

–1,004 
(–6,340) 

–2,391 
(–1,534) 

Odsetek zatrudnionych w sektorze usług 
nierynkowych 

  0,957 
  (1,729) 

  1,752 
  (0,772) 

Odsetek zatrudnionych w sektorze usług 
rynkowych 

–0,696 
(–1,744) 

–0,512 
(–0,453) 

Pow. bieszczadzki –   0,031 
  (0,948) 

Pow. brzozowski –   0,016 
  (0,973) 

Pow. dębicki –   0,061 
  (0,858) 

Pow. jarosławski – –0,021 
  (0,957) 

Pow. jasielski –   0,040 
  (0,912) 

Pow. kolbuszowski – –0,036 
  (0,938) 

Pow. krośnieński – –0,031 
  (0,941) 

Pow. łańcucki – –0,019 
  (0,964) 

Pow. leski –   0,014 
  (0,977) 

Pow. leżajski – –0,018 
  (0,968) 

Pow. lubaczowski – –0,034 
  (0,939) 

Pow. Krosno – –0,028 
  (0,936) 

Pow. Przemyśl – –0,063 
  (0,868) 

Pow. Tarnobrzeg – –0,064 
  (0,881) 

Pow. mielecki –   0,108 
  (0,750) 

Pow. niżański – –0,006 
  (0,989) 

Pow. przemyski – –0,027 
  (0,952) 

Pow. przeworski – –0,038 
  (0,928) 

Pow. ropczycko-sędziszowski – –0,004 
  (0,992) 

Pow. rzeszowski – –0,018 
  (0,963) 

Pow. sanocki –   0,033 
  (0,930) 
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[1] [2] [3] 

Pow. stalowowolski –   0,072 
  (0,832) 

Pow. strzyżowski –   0,003 
  (0,993) 

Pow. tarnobrzeski – –0,023 
  (0,959) 

R2 

Skor R2 

0,492 

0,481 

  0,744 

  0,688 

DW 0,908   0,128 

Próba 
Liczba obserwacji 

2003–2008 

432 

2003–2008 

3 888 

 

Pod estymowanymi parametrami w nawiasach podano statystyki t-Studenta; R2 – współczynnik 
determinacji; skor R

2 – skorygowany współczynnik determinacji; DW – statystyka Durbina-         
-Watsona. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

 

Oszacowania parametrów równania (2) okazały się nieistotne statystycznie, 

o czym świadczą niskie, co do wartości bezwzględnej, statystyki t-Studenta 

przy zmiennych zerojedynkowych dla powiatów niebazowych. Z tego względu 

z równania (1) wyrugowano część zmiennych i poddano je ponownie procesowi 

dywersyfikacji stałej, otrzymując następujące równania:  

∑∑
==

⋅+⋅+=

4

1

3

1

0

j

jj

j

jitjit
dsu ϕαα   (3) 

gdzie: 

j
d  (dla j = 1, …, 4) – zmienne zerojedynkowe dla powiatów województwa 

podkarpackiego o charakterze postindustrialnym
5
, tj.: mieleckiego, stalowo-

wolskiego, tarnobrzeskiego grodzkiego oraz tarnobrzeskiego ziemskiego, 

oraz: 

∑∑
==

⋅+⋅+=

6

1

3

1

0

j

jj

j

jitjit
dsu ϕαα   (4) 

gdzie: 

j
d  (dla j = 1, …, 6) – zmienne zerojedynkowe dla powiatów o charakterze rol-

niczym, w których sektor budżetowy był niejednokrotnie największym pra-

codawcą; są to tzw. powiaty popegeerowskie: bieszczadzki, brzozowski, 

jasielski, krośnieński ziemski, leski oraz sanocki. 

                                                 
5   Analizowane powiaty nie są jedynymi powiatami o charakterze postindustrialnym w woje-

wództwie podkarpackim, niemniej jednak są one homogeniczne pod tym względem, że 
występował w nich jeden dominujący pracodawca. 
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Oszacowane metodą MNK parametry równań (3) oraz (4) zamieszczone są 

w tabeli 6. 

 

 
TABELA 6: Oszacowane parametry równań (3) i (4) 
 

Zmienna  
objaśniająca 

Równanie (3) Równanie (4) 

Stała 0,224 
(23,631) 

0,190 
(18,687) 

Odsetek zatrudnionych w sektorze 
przemysłowym 

–1,500 
(–6,691) 

–0,780 
(–5,049) 

Odsetek zatrudnionych w sektorze 
usług nierynkowych 

0,934 
(1,661) 

1,595 
(2,541) 

Odsetek zatrudnionych w sektorze 
usług rynkowych 

–0,430 
(–1,085) 

–1,167 
(–2,559) 

Pow. bieszczadzki – 0,072 
(4,586) 

Pow. brzozowski – 0,052 
(3,406) 

Pow. jasielski – 0,029 
(1,871) 

Pow. krośnieński – –0,018 
(–2,135) 

Pow. leski – 0,054 
(3,539) 

Pow. Tarnobrzeg –0,047 
(–2,917) 

– 

Pow. mielecki –0,024 
(–2,551) 

– 

Pow. sanocki – 0,013 
(0,886) 

Pow. stalowowolski 0,031 
(1,585) 

– 

Pow. tarnobrzeski –0,025 
(–1,577) 

– 

R2 

Skor R2 

0,548 

0,526 

0,627 

0,601 

DW 0,676 0,710 

Próba 
Liczba obserwacji 
 

2003–2008 

1 008 

2003–2008 

1 296 

 
Pod estymowanymi parametrami w nawiasach podano statystyki t-Studenta; R

2 – współczynnik 
determinacji; skor R

2 – skorygowany współczynnik determinacji, DW – statystyka Durbina-           
-Watsona. 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Z oszacowań przedstawionych w tabelach 1 i 2 parametrów równań (1)–(4) 

można wyciągnąć następujące wnioski: 

•  Z oszacowanych parametrów równań (1)–(4) wynika, że wzrost o kolejny 

punkt procentowy odsetka pracujących w sektorze przemysłowym prowa-

dził do spadku powiatowej stopy bezrobocia. Owa ujemna relacja wynika 

między innymi z rozwoju części powiatów postindustrialnych (dębicki, 

mielecki, rzeszowski grodzki), w których sektor przemysłowy, obok sekto-

ra usługowego, jest głównym pracodawcą. 

•  Natomiast z oszacowań równań (1)–(4) wynika, że wzrost odsetka pracują-

cych w sektorze usług nierynkowych przekładał się na wzrost powiatowej 

stopy bezrobocia. Wynika to głównie stąd, że wysokie odsetki pracujących 

w sektorze usług nierynkowych w powiatowym rynku pracy występowały 

w powiatach popegeerowskich, w których to sektor budżetowy był naj-

większym pracodawcą
6
. 

•  Z oszacowań parametrów równań (1)–(4) wynika, że wzrost odsetka pra-

cujących w sektorze usług rynkowych prowadził do spadku powiatowej 

stopy bezrobocia. Jest to skutkiem faktu, że sektor usług rynkowych w 

Polsce po roku 1989 był głównym stymulantem wzrostu gospodarczego 

(por. T. Tokarski
7
), a ten właśnie sektor w głównej mierze tworzy nowe 

miejsca pracy na powiatowych rynkach pracy w województwie podkarpac-

kim. 

•  Z szacunków parametrów równania (3) dla rozważanych zmiennych zeroje-

dynkowych wynika, że w powiatach: tarnobrzeskim, tarnobrzeskim grodz-

kim oraz mieleckim powiatowa stopa bezrobocia była niższa niż pozostałej 

części powiatów województwa – przeciętnie (odpowiednio) o 2,5; 4,7 oraz 

2,4 pkt proc. Natomiast w powiecie stalowowolskim stopa bezrobocia była 

wyższa niż w pozostałych powiatach średnio o 3,1 pkt proc. Wynikać to 

może z faktu, iż w powiecie stalowowolskim w roku 2008 nastąpił wzrost 

powiatowej stopy bezrobocia do poziomu 14,2%, co w porównaniu z ro-

kiem 2007 oznacza wzrost o 4,4 pkt proc. 

•  Analizując zaś oszacowania równania (4), okazało się, że zmienna zeroje-

dynkowa dla powiatu sanockiego okazała się nieistotna statystycznie.        

W pozostałych powiatach, poza powiatem krośnieńskim, powiatowe stopy 

bezrobocia były wyższe niż w pozostałych powiatach województwa pod-

karpackiego. Owa niejednorodność może wynikać z faktu, iż powiat kroś-

nieński jest najbliższym satelitą powiatu krośnieńskiego grodzkiego, który 

                                                 
6   T. Tokarski, W. Stępień, J. Wojnarowski, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekono-

micznego regionów, Wiadomości Statystyczne 2006, nr 7–8. 
7   T. Tokarski, Statystyczna analiza… 
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nadal stanowi centrum lokalnego rozwoju, podobnie jak pozostałe powiaty 

grodzkie, które były miastami wojewódzkimi w starym podziale admini-

stracyjnym
8
. Z równania (4) wynika również, że stopy powiatowego bezro-

bocia w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, jasielskim i leskim były 

w rozważanym okresie wyższe przeciętnie o odpowiednio:7,2; 5,2; 2,9 

oraz 5,4 pkt proc. 

 

 
5. Podsumowanie 

 
Z prowadzonych w pracy rozważań można wysnuć następujące wnioski: 

•  Najniższe powiatowe stopy bezrobocia występowały w powiatach grodz-

kich, które były miastami wojewódzkimi w starym podziale administra-

cyjnym. W powiatach tych występuje również wysoki odsetek osób pra-

cujących w sektorze przemysłowym oraz w sektorze usług rynkowych. 

Wynika stąd, że owe powiaty są nadal biegunem rozwoju lokalnego. 

•  Niskie stopy bezrobocia rejestrowanego występowały również w powia-

tach postindustrialnych, tj. w powiatach: dębickim, mieleckim, tarnobrzes-

kim ziemskim, sanockim. W powiatach tych występuje również stosun-

kowo wysoki odsetek osób pracujących w sektorze przemysłowym oraz 

usług rynkowych. 

•  W powiatach rolniczych oraz popegeerowskich, tj.: jarosławskim, jasiel-

skim, kolbuszowskim, lubaczowskim, niżańskim, przeworskim, strzyżow-

skim, ropczycko-sędziszowskim, brzozowskim oraz bieszczadzkim, po-

wiatowa stopa bezrobocia była w rozważanym okresie wyższa niż w po-

zostałych powiatach województwa podkarpackiego. W większości tych po-

wiatów występował również niski odsetek osób pracujących w sektorze 

przemysłowym. 

•  Z analiz statystycznych wynika, że wzrost o kolejny punkt procentowy od-

setka osób pracujących w sektorze przemysłowym oraz sektorze usług ryn-

kowych przekładał się na spadek powiatowej stopy bezrobocia. Natomiast 

wzrost odsetka osób pracujących w sektorze usług nierynkowych przekła-

dał się na wzrost stopy bezrobocia w powiatach województwa podkarpac-

kiego. 

 
 

                                                 
8   T. Tokarski, Przestrzenne zróżnicowanie… 
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Paweł DYKAS 
 

DETERMINANTS OF DISPARITIES OF SPATIAL UNEMPLOYMENT RATIO 

 IN COUNTIES OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP  
 

(S u m m a r y) 

 
The aim of this paper was describe the determinants of the unemployment rates in the 

counties of Podkarpackie voivodeship between 2003 and 2008. The registered unemploy-

ment rates were presented, together with the rates of employed in tree sectors of the regional 

economy: agriculture, industry and services. The author also aimed to conduct statistical 

analysis of the influence of diversity of employed in different sectors on the unemployment 

rate in counties of Podkarpackie voivodeship. The highest unemployment rates were 

observed in counties, where agriculture plays the major role. Contrary to this, counties 

located near local biggest cities like Rzeszów and Krosno and traditionally the most 

developed local centers like Dębica, Mielec and Tarnobrzeg were characterized by relatively 

low unemployment rate because these counties are industry oriented. 


