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WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO NA EFEKTYWNOŚĆ 
GOSPODAREK LOKALNYCH W POLSCE - PRZYKŁAD 

ZASTOSOWANIA REGRESJI PRZESTRZENNEJ1 
 
Zarys treści 
 W artykule przedstawiono możliwość zastosowania regresji przestrzennej do 

analiz w geografii społeczno-ekonomicznej na przykładzie wpływu kapitału ludzkiego 

na efektywność gospodarek lokalnych. Szeroko przedstawiono metodę, warunki jej 

stosowania, kryteria weryfikacji wyników. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

stwierdzono, iż kapitał ludzki posiada duży wpływ na efektywność gospodarek 

lokalnych.  
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Wstęp 

Zgodnie z powszechnie przyjętymi teoriami rozwoju regionalnego i lokalnego 

kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, czynnikiem 

wpływającym na poziom rozwoju gospodarczego. Kapitał ludzki można określić, jako 

"wiedzę, umiejętności, kompetencje oraz inne cechy ucieleśnione w człowieku, które 

powiązane są z jego ekonomiczną aktywnością" (OECD, 2001, s. 18). Takie 

określenie, przyjmowane przez główne organizacje gospodarcze, również uznawane 

jest przez większość badaczy zjawiska. Uwzględniając istotę tej koncepcji, 
                                                 
1 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2005-2007, jako część projektu 
badawczego „Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego w Polsce” (grant 2 PO4E 032 28). 
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pożądanym jest określenie czy zachodzą oraz jakie są związki pomiędzy zasobami 

kapitału ludzkiego a rozwojem społeczno-ekonomicznym. Stąd też w opracowaniu 

wprowadzono grupę cech określoną jako „efektywność gospodarek lokalnych”. 

Świadczy ona o poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego, może być również 

traktowana jako efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego 

Celem referatu jest przedstawienie wpływu kapitału ludzkiego na sytuacje 

społeczno-ekonomiczną w Polsce. Dodatkowo postanowiono zaprezentować 

możliwość wykorzystania regresji przestrzennej do określania zależności pomiędzy 

zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. Regresja przestrzenna, dzięki uwzględnieniu 

komponentu przestrzennego, umożliwia wyeliminowanie „aprzestrzenności” w 

modelach konstruowanych przy pomocy klasycznej regresji liniowej. Jest to istotne w 

analizach geograficznych zjawisk, dla których sąsiedztwo pomiędzy jednostkami 

odniesienia może mieć istotny wpływ na wielkość zjawiska. 

Za jednostki odniesienia przyjęto powiaty. Jednocześnie, w przypadkach gdzie 

było to zasadne i możliwe, dokonano zabiegu połączenia powiatów grodzkich z 

ziemski. Pozwoliło to na pozbycie się sztucznego rozdzielenia obu tych obszarów, 

tworzących jedną funkcjonalną całość. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

efektywności gospodarek lokalnych, gdyż pomiędzy miastami a obszarami 

bezpośrednio do nich przylegającymi występują najintensywniejsze związki – m.in. 

dojazdy do pracy. Analiza ma charakter statyczny i odnosi się głównie do roku 2002. 

W przypadku niektórych cech zastosowano średnią wartość z kilku lat. Umożliwiło to 

wykluczenie przypadkowości w zróżnicowaniach przestrzennych, związanych z 

możliwością dużych wahań wartości cech w poszczególnych latach. 

Do określenia kapitału ludzkiego użyto następujących wskaźników: udział 

ludności z wykształceniem wyższym (stan na 2002 rok), udział radnych z 

wykształceniem wyższym (stan na 2002 rok), obciążenie demograficzne (stan na 

2002 rok). Pierwsze cecha umożliwia opisanie poziomu wykształcenia 

społeczeństwa. Jest to najczęściej stosowany wskaźnik w badaniach nad kapitałem 

ludzkim. Druga informuje o poziomie wykształcenia grupy ludzi, która jest są 

niezwykle istotna z punktu widzenia możliwości tworzenia podstaw rozwojowych 

jednostek samorządowych. Wpływając swymi decyzjami na poziom rozwoju gmin i 

powiatów, animując życie gospodarczego, radni są tą warstwą społeczną, która 

powinna posiadać odpowiednie kompetencje. Trzecia cecha umożliwia ilościowe 

opisanie kapitału ludzkiego. Uwzględniono ją w związku z faktem, iż współcześnie w 
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gospodarce w dalszym ciągu istotnym jest liczba ludzi gotowych do podjęcia pracy, 

niezależnie od poziomu wykształcenia.  

Do określenia efektywności gospodarek lokalnych posłużono się 

następującymi wskaźnikami: dochody gmin z tytułu udziału w podatkach od osób 

fizycznych (PIT) na mieszkańca (średnia z lat 2002-2004); dochody gmin z tytułu 

udziału w podatkach od osób prawnych (CIT) na mieszkańca (średnia z lat 2002-

2004); prywatne podmioty gospodarcze zarejestrowanych w systemie REGON na 

1000 ludności w wieku produkcyjnym (średnia z lat 2002-2004); udział bezrobotnych 

poniżej 35 roku życia w ogóle osób bezrobotnych (średnia z lat 2002-2004). Pierwszy 

wskaźnik należy utożsamiać z zamożnością społeczności lokalnych. Drugi, jako 

miarę dochodowości przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze danego powiatu. 

Kolejny wskaźnik określa zdolność ludzi do podejmowania wyzwań i aktywności – 

innymi słowy przedsiębiorczość. Ostatnia miara pozwala określić sytuację 

najmłodszej części populacji na rynku pracy. 

 
Metoda 

W badaniach przestrzennych w przypadku analiz zjawisk, w których kontakty, 

relacje między ludźmi są ich integralną częścią, istotnym jest zwrócenie uwagi na 

przestrzenne zależności. Wymienić należy dwie główne przyczyny występowania 

zjawiska zależności przestrzennej. Po pierwsze - dane analizowane w badaniach 

przestrzennych są ściśle związane z jednostkami odniesienia (np. regiony, powiaty, 

gminy, regiony kodowe itd.). Takie przyporządkowanie nie odzwierciedla dokładnie 

natury problemu, gdyż granice istniejące tylko na mapie nie są zazwyczaj 

ogranicznikami ludzkiej aktywności. Drugą przyczyną jest fakt, że przestrzenny 

wymiar społeczno-ekonomicznej działalności ludzi jest w znaczącym stopniu 

kształtowany przez dystans i lokalizacje (LeSage, 1999). Zgodnie z Pierwszym 

Prawem Geografii Toblera, który w 1970 roku stwierdził, że „...[w przestrzeni] 

wszystko jest związane ze wszystkim innym, przy czym bliższe rzeczy są bardziej 

związane niż rzeczy odległe” (cyt. za Miller, 2004), należy przyjąć, że bliskość 

geograficzna jest istotnym czynnikiem kształtującym przestrzenne zróżnicowania 

zjawisk społecznych. Konsekwencją występowania zależności przestrzennej jest 

zjawisko autokorelacji przestrzennej. Autokorelacja przestrzenna jest sytuacją, w 

której „...występowanie jednego zjawiska w jednej jednostce przestrzennej powoduje 
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zwiększanie się lub zmniejszanie prawdopodobieństwa występowania tego zjawiska 

w sąsiednich jednostkach” (Bivand, 1980).  

Uwzględniając powyższe, do określenia zależności pomiędzy analizowanymi 

zjawiskami, obok regresji liniowej, posłużono się regresją przestrzenną. W 

odróżnieniu, od klasycznej regresji liniowej, w modelu regresji wprowadza się 

dodatkową zmienną, w której uwzględnia się macierz wag przestrzennych. Wagi 

przestrzenne, reprezentujące relacje przestrzenne zapisane za pomocą macierzy, 

mogą być określone poprzez wspólne sąsiedztwo pomiędzy jednostkami, bądź 

dystans (fizyczny, ekonomiczny, społeczny) pomiędzy nimi. Tak więc, ostatecznie 

model regresji przestrzennej wygląda następująco: 

 

εβρ ++= XyWy 1  
μελε += 2W  

 

gdzie: 

y - zmienna zależna, X  - zmienna niezależna, 1W , 2W  - standaryzowana macierz 

wag przestrzennych, ρ  - wskaźnik autokorelacji przestrzennej, λ  - wskaźnik 

autokorelacji przestrzennej reszt, β  - stała regresji niezależna od przestrzeni, ε  - 

składnik losowy,μ  - błędy. 

 

 Istotne jest rozróżnienie pomiędzy dwoma macierzami wag przestrzennych 1W  

i 2W . Pierwsza z nich, związana jest z procesami zależności przestrzennej, 

zachodzącymi w zmiennej zależnej, zaś druga z autokorelacją przestrzenną 

składnika losowego. Parametr ρ  odzwierciedla przestrzenną zależność w zbiorze 

danych. Interpretuje się go, jako średni wpływ sąsiednich jednostek na zmienną 

zależną. Taka sama jest interpretacja wskaźnika λ , tylko, że w kategorii reszt. W 

praktyce w ekonometrii przestrzennej najczęściej używa się modeli Przesunięcia 

Przestrzennego i Błędu Przestrzennego (Florax, Nijkamp, 2003). Uwzględniają one 

odpowiednio dwa rodzaje autokorelacji przestrzennej (zależności przestrzennej). W 

Modelu Przesunięcia Przestrzennego (MPP), dodatkowym elementem jest 

przesunięta przestrzennie zmienna, tak więc wyniki uzyskane z takiego modelu 

regresji winny być interpretowane w kategoriach istnienia i siły wzajemnych 

przestrzennych zależności związanych z wartościami zmiennych. W Modeli Błędu 
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Przestrzennego (MBP) zależność przestrzenna powinna być traktowana jako efekt 

nieuwzględnienia w modelu przestrzennie skorelowanych zmiennych. Może też być 

to spowodowane tym, iż rzeczywiste granice zachowań społecznych, ekonomicznych 

nie zawierają się w granicach jednostek terytorialnych. 

W modelach regresji przestrzennej do estymacji parametrów wykorzystuje się 

nie Metodę Najmniejszych Kwadratów (MNK), lecz Metodę Największej 

Wiarygodności (MNW). Ze względu na odmienną niż w przypadku MNK metodę 

estymacji parametrów regresji, w MNW nie znajduje zastosowania podstawowa 

miara służąca ocenie dopasowania modelu - 2R . W tym celu można stosować tzw. 

pseudo- 2R , które jest stosunkiem wariacji wartości wyestymowanych do rzeczywistej 

wariancji zmiennej zależnej. Najprostszym sposobem oceny dopasowania modelu 

jest porównanie wartości logarytmu wiarygodności. Z zasady metody estymacji 

wynika, że najlepszym dopasowaniem odznacza się model o największej wartości 

logarytmu prawdopodobieństwa. Kolejną statystyką umożliwiającą określenie 

dopasowania jest AIC (Akaike’s Information Criterion). Należy ona do grupy testów 

selekcji modeli uwzględniających tzw. kryterium informacyjne. Na jej podstawie za 

najlepszy model przyjmuje się ten, dla którego wartość testu jest najmniejsza. 

Również do tej grupy należy Kryterium Schwartza (Schwartz Criterion). 

Pierwszym etapem postępowania w regresji przestrzennej jest skonstruowanie 

modelu przy pomocy zwykłej regresji liniowej. W celu określenia czy występuje 

autokorelacja przestrzenna w modelu regresji najczęściej stosuje się test I Morana. 

Wadą jego jest to, iż nie pozwala on określić rodzaju autokorelacji przestrzennej. Do 

określenia rodzaju autokorelacji przestrzennej stosuje się testy Mnożnika Lagrange’a. 

Umożliwiają one określenie, który przypadek autokorelacji zachodzi w danym modelu 

(Anselin, 1988). Można tutaj wydzielić dwa rodzaje testów. Pierwszym jest test 

przeciwko przesunięciu przestrzennemu ( ppML ). Drugim jest test przeciwko błędowi 

przestrzennemu( bpML ). W przypadku, gdy obydwa testy są nieistotne, nie występuje 

autokorelacja przestrzenna, tak więc należy przyjąć wyniki regresji liniowej. W 

przypadku, gdy tylko jeden z testów jest istotny, należy wybrać model regresji 

przestrzennej w zależności od rodzaju autokorelacji. Może również wystąpić taka 

sytuacja, że obydwa testy są istotne. Należy wówczas użyć testów odpornych. W 

przypadku wymienionych testów LM testy odporne obliczane są w celu określenia 

potencjalnej obecności przesunięcia przestrzennego w obecności błędu 
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przestrzennego i vice versa. Wyróżnia się test odporny na przesunięcie przestrzenne 

oraz test odporny na błąd przestrzenny. Na podstawie ich istotności dobiera się 

odpowiedni model regresji. W przypadku, gdy oba testy odporne są istotne 

statystycznie, należy wybrać taki model, dla którego istotność jest większa (Anselin, 

Bera, 1998).  

Procedurę postępowania w regresji przestrzennej przedstawia rycina 1. 

 
Regresja MNK

Testy Mnożnika Lagrange'a
LMbp

LMpp

Istotność?

Obydwa testy nieistotne Jeden z testów istotny

Należy przyjąć wyniki MNK
Obydwa testy 

istotne

Testy odporne

Istotność?

odporny LMbp odporny LMpp

Model Błędu Przestrzennego Model Przesunięcia 
Przestrzennego

LMbp

LMpp

Model 
Błędu 

Przestrzennego

Model 
Przesunięcia 

Przestrzennego

 
Ryc. 1 Proces decyzyjny w regresji przestrzennej. 
Źródło: Anselin (2005). 

 

Spośród licznych zastosowań modeli regresji przestrzennej należy wymienić 

między innymi: określenie zmian we wzroście PKB w regionach Unii Europejskiej 

(Bräuninger, Niebuhr, 2005; Dall’erba, Le Gallo, 2005) oraz w Niemczech 

Wschodnich (Niebuhr, 2001); określenie zmian w produktywności w regionach 

Hiszpanii (Dall’erba, 2005); wyznaczenie związków pomiędzy innowacyjnością w 

sektorach high-tech a intensywnością badań naukowych w uczelniach wyższych w 

USA (Anselin i inni, 2000) oraz podobnych związków w Austrii (Fisher, Varga, 2003); 

określenie zależność pomiędzy innowacyjnością a intensywnością badań naukowych 

w USA (Acs i inni, 2002); określenie czynników wpływających na tworzenia się 

przestrzennych skupisk działalności innowacyjnej w Europie (Moreno i inni, 2005) 
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oraz wpływu sieci społecznych i zaufania na poziom przestępczości w Chicago 

(Browning i inni, 2004). 

W pracy do konstrukcji modeli regresji przestrzennej posłużono się 

oprogramowaniem GeoDaTM0.9.5-i.  

 
Kapitał ludzki a efektywność gospodarek lokalnych 

Dla modeli uwzględniających komponent przestrzenny przedstawione te, dla 

których miary dopasowania były najlepsze. Rozpatrywano modele z uwzględnieniem 

następujących macierzy wag przestrzennych - styczności pierwszego, drugiego, 

trzeciego rzędu; dystansu 60, 90, 120km; 4, 8, 12, 16, 20 najbliższych sąsiadów. Dla 

wszystkich przedstawionych modeli zostały spełnione podstawowe założenia regresji 

– rozkład reszt z regresji ma charakter normalny oraz nie występuje 

heteroskedastyczność reszt. Spełnienie tych warunków jest niezbędne aby testy 

określające autokorelację przestrzenną mogły zostać zastosowane. 

W przedstawionych wynikach regresji dla dwóch pierwszych cech opisujący 

efektywność gospodarek lokalnych (tab. 1) zwraca uwagę bardzo wysoki udział 

wyjaśnianej wariancji dla zamożności społeczności lokalnych, zarówno dla modelu 

bez uwzględnionego komponentu przestrzennego, jak i z nim. Można więc 

stwierdzić, że kapitał ludzki jest główną determinantą zamożności społeczeństw. 

Największą wartością wpływu na zamożność społeczności lokalnych odznacza się 

udział ludności z wykształceniem wyższym. Jest to więc potwierdzeniem 

powszechnie uznawanego faktu, że wykształcenie jest głównym czynnikiem 

wpływającym na zróżnicowanie dochodów. Drugą w kolejności wpływu na 

zamożnośc społeczności lokalnych zmienną jest obciążenie demograficzne. Związek 

ten jest oczywisty, gdyż to głównie osoby w wieku produkcyjnym płacą podatek od 

dochodów, ich też dochody są zazwyczaj największe. 

 Zasoby kapitału ludzkiego w przypadku dochodowości przedsiębiorstw, nie 

mają aż tak dużego wpływu jak dla zamożności społeczności lokalnych, jednak 

tłumaczą, przy uwzględnieniu w modelu macierzy wag, w 44% ich zróżnicowanie. 

Duży wpływ na zmienną zależną ma udział ludności z wykształceniem wyższym 

(10,6%). Jest to większa wartość niż w przypadku zamożności społeczności 

lokalnych. Wiązać to należy z współkoncentracją przestrzenną występowania 

najbardziej dochodowych dziedzin działalności gospodarczej i osób w 
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wykształceniem wyższym. Wymagają one odpowiednio wykwalifikowanej kadry, co 

przekłada się na występowanie silnej zależności pomiędzy omawianymi cechami. 

 
Tab. 1. Wyniki regresji dla zasobów kapitału ludzkiego (zmienne niezależne) na 
efektywność gospodarek lokalnych (zmienne zależne) – zamożność społeczności 
lokalnych i dochodowość przedsiębiorstw. 
              zmienne 
              zależne 

 
 
zmienne 
niezależne 

zamożność 
społeczności 
lokalnych (ln) – 
MNK 

zamożność 
społeczności 
lokalnych (ln) – 
MBP 
styczność 2 rząd 

dochodowość 
przedsiębiorstw 
(ln) - MNK 

dochodowość 
przedsiębiorstw 
(ln) – MBP 
styczność 1 rząd 

udział wyższe 0,0611 0,0684 0,0998 0,1058
wyższe radni 0,0061 0,0035 -0,0042 -0,0052
obciążenie -0,0271 -0,0227 -0,0504 -0,0511
stała 6,1347 5,9070 8,5386 4,8539
ρ /λ   1,0018 0,3484
R2 0,7636 0,8642 0,4262 0,4409
Log wiarygodności 57,35 143,67 -294,04 -291,13
AIC -106,69 -179,34 596,08 590,27
SC -91,47 -264,12 611,30 605,49
diagnostyka 
regresji liniowej 
 

I Morana 16,9529 

ppML  19,6946 

odporny ppML  1,4831 

bpML  261,8056 

odporny bpML  243,5941 

I Morana 2,1225 

ppML  1,4490 

odporny ppML  0,2182 

bpML  3,7017 

odporny bpML  2,4709 

W przypadku zmiennych niezależnych wytłuszczono wartości istotne statystycznie na poziomie 
istotności 0,05. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

 Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na dochodowość przedsiębiorstw 

jest obciążenie demograficzne. Warto jednak zauważyć, że wpływ ten jest istotny 

statystycznie tylko w przypadku regresji liniowej. Po uwzględnieniu związków 

przestrzennych nie osiąga założonego progu istotności. Ludność w wieku 

produkcyjnym, ex definitione jest to grupą (również część osób w wieku 

poprodukcyjnym), która jest odpowiedzialna za wpływy z podatku CIT. Stąd też jako, 

składnik wskaźnika obciążenia demograficznego, jej wpływ jest oczywisty.  

 Słaby wpływ ostatniej zmiennej niezależnej (istotny statystycznie tylko dla 

regresji przestrzennej) nie jest zaskakujący. W przypadku udziału radnych z 

wykształceniem wyższym można by domniemywać istnienia podobnego jak dla 

zamożności społeczności wpływu, jednak o ile kompetencje radnych mogą się 

przekładać na stymulowanie wzrostu działalności w mniejszej skali, trudno sądzić o 
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możliwości ich wpływu na lokalizację większych przedsiębiorstw, które wymagają w 

większym stopniu odpowiednich działań na szczeblu wojewódzkim tudzież krajowym. 

 Interesującym jest, iż wpływ sąsiednich jednostek na wartość cechy jest 

bardzo duża dla zamożności społeczności lokalnych (wartość współczynnika λ  

wynosi 1), niska jest zaś dla dochodowości przedsiębiorstw - λ =0,35. Związane jest 

to ze zróżnicowaniem przestrzennym obu cech. W przypadku dochodowości 

przedsiębiorstw zróżnicowanie to ma w dużej mierze charakter punktowy. Wpływ na 

ten stan ma obecność jednego lub kilku dużych przedsiębiorstw na obszarze 

powiatu, przekładająca się na duże wpływy z podatku CIT (np. powiat bełchatowski, 

zgorzelecki). Brak jest w większości tych przypadków efektu wzrostu dochodowości 

przedsiębiorstw w sąsiednich powiatach. Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku 

zamożności społeczności lokalnych, gdzie można wyróżnić większe przestrzenne 

skupiska powiatów o podobnych wartościach cechy.  

W przypadku przedsiębiorczości ludności (tab. 2) niemal 50% wyjaśniania 

zróżnicowania zmiennej zależnej dla regresji liniowej i aż 69% dla regresji, w której 

uwzględniono komponent przestrzenny, świadczy, że kapitał ludzki stanowi istotną 

podstawę ożywienia działalności gospodarczej. Największy wpływ ma udział ludności 

z wykształceniem wyższym. Jest to potwierdzeniem faktu, że wiedza uzyskana 

podczas procesu formalnej edukacji przekłada się na zachowania ekonomiczne 

ludności. Można tutaj również znaleźć analogię do faktu lepszej sytuacji na rynku 

pracy osób o najwyższym poziomie wykształcenia. Ich korzystny status na rynku 

pracy wynika z umiejętności oraz posiadanej wiedzy, które ułatwiają podjęcie decyzji 

o ryzyku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

 Brak istotnego wpływu poziomu wykształcenia radnych świadczy o braku 

wpływu ich kompetencji na zachowania ekonomiczne ludności. Może to wynikać z 

nieskuteczności działań liderów lokalnych. Bardziej jednak prawdopodobnym jest, że 

spowodowane jest to niezależnością od lokalnych uwarunkowań w podejmowaniu 

decyzji o działalności gospodarczej. Ważniejsze wydają się być czynniki o 

charakterze krajowym – czyli polityka rządu względem przedsiębiorców. 

Występowanie w przypadku przedsiębiorczości autokorelacji składnika 

losowego (reszt) oznacza, że zaistnienie jakichkolwiek egzogenicznych czynników w 

powiecie spowoduje zmianę również w powiatach sąsiednich. Z punktu widzenia 

możliwości rozwojowych powiatów w Polsce jest to o tyle istotne, że spadek kapitału 

ludzkiego (np. odpływ ludności najlepiej wykształconej, zapaść demograficzna) w 
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sąsiedztwie powiatu, odznaczającego się wysoką przedsiębiorczością, może mieć 

negatywne dla niego konsekwencje. 

 Udział osób bezrobotnych w wieku do 35 lat pośród ogółu bezrobotnych w 

dużym stopniu uzależniony jest od zasobów kapitału ludzkiego. Bardzo silny jest 

wpływ bezpośredniego sąsiedztwa na kształtowanie się omawianego związku. 

Różnica pomiędzy 2R  i pseudo- 2R  wynosi 32%. Model Błędu Przestrzennego 

tłumaczy aż 75% zróżnicowania tej cechy.  

 
Tab. 2. Wyniki regresji dla zasobów kapitału ludzkiego (zmienne niezależne) na 
efektywność gospodarek lokalnych (zmienne zależne) – przedsiębiorczość oraz 
udział bezrobotnych do 35 roku życia w ogóle bezrobotnych. 
              zmienne 
              zależne 

 
 
zmienne 
niezależne 

 
przedsiębiorczość 
(ln) – MNK 

 
przedsiębiorczość 
(ln) – MBP 
styczność 2 rząd 

 
bezrobotni do 
35 lat – MNK 

 
bezrobotni do 
35 lat – MBP 
styczność 1 
rząd 

udział wyższe 0,0384 0,0459 -0,4697 -0,5840
wyższe radni -0,0009 -0,0009 -0,0621 -0,0614
obciążenie -0,0124 -0,0045 0,2662 0,1424
stała 5,2949 5,0726 44,9503 53,3981
ρ /λ   0,9981  1,0118
R2 0,4712 0,6869 0,3718 0,7515
Log wiarygodności 118,51 199,79 -954,43 -806,36
AIC -229,01 -391,58 1916,43 1620,72
SC -213,79 -376,36 1932,08 1635,94
diagnostyka 
regresji liniowej 
 

I Morana 15,0781 

ppML  0,2882 

odporny ppML  4,9750 

bpML  206,3688 

odporny bpML  211,0556 

I Morana 16,8633 

ppML  87,4056 

odporny ppML  0,2887 

bpML  271,2530 

odporny bpML  184,1362 

W przypadku zmiennych niezależnych wytłuszczono wartości istotne statystycznie na poziomie 
istotności 0,05. 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

 W przypadku poziomu wykształcenia ludności związek ze zmienną zależną 

należy tłumaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze istotna jest wiedza nabyta podczas 

okresu studiowania. Pozwala ona znaleźć i utrzymać pracę. Z drugiej strony dyplom 

ukończenia szkoły wyższej staje się w większości zawodów niezbędny, niezależnie 

od wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu. Istotnym czynnikiem jest w tym 

przypadku, duży poziom ogólnego bezrobocia, prowadzący do dużej konkurencji na 

rynku pracy, wygrywanej najczęściej przez osoby legitymujące się wyższym 

wykształceniem. Najmniejszy wpływ na udział bezrobotnych młodych ludzi ma udział 
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radnych z wykształceniem wyższym. Zaistnienie jednak statystycznie istotnego 

związku pozwala stwierdzić, że duży udział kompetentnych radnych przyczynia się 

do lepszej sytuacji na rynku pracy. Należy to wiązać z większą liczbą inicjatyw 

podejmowanych na rzecz zmniejszenia poziomu bezrobocia. Odnosząc się do 

potwierdzonych zależności pomiędzy udziałem radnych z wykształceniem wyższym, 

a możliwościami absorpcyjnymi funduszy unijnych (m.in. Bański, Stola, 2002; Ciok, 

Raczyk, 2006), należy fakt ten wiązać z możliwością stworzenia nowych miejsc 

pracy. W opozycji do tego stwierdzenia może być wniosek płynący z analizy wpływu 

udziału radnych z wykształceniem wyższym na poziom przedsiębiorczości. Należy 

jednak stwierdzić, że osoby młodsze są bardziej przedsiębiorcze. Również do tych 

osób skierowanych jest najwięcej działań mających umożliwić im efektywne wejście 

na rynek pracy. 

 
Podsumowanie 
 Z zaprezentowanych analiz wynika, ze kapitał ludzki jest w dużym stopniu 

czynnikiem mogącym tłumaczyć efektywność gospodarek lokalnych. Podobnie jak w 

większości badań w innych skalach odniesienia, potwierdziła się główna idea 

koncepcji, mówiąca, że kapitał ludzki wpływa dodatnio na zamożność, 

przedsiębiorczość i inne cechy powiązane z ekonomiczną aktywnością ludzi. 

 Odnosząc się do porównania wyników regresji liniowej i przestrzennej, należy 

zauważyć, że we wszystkich przypadkach uwzględnienie efektu przestrzennego 

pozwala na zwiększenie wyjaśniana wariancji zmiennej zależnej. Oznacza to, że 

analizowane zjawiska podlegają istotnemu wpływowi sąsiedztwa. We wszystkich 

modelach przestrzennych występuje silna zależność przestrzenna. Związana jest 

ona z obecnością autokorelacji reszt. Świadczy to o istotnym wpływie 

nieuwzględnionych w modelach zmiennych. Można więc stwierdzić, że analizowane 

zjawiska nie są zależne tylko od uwzględnionych czynników. Jest to o tyle faktem 

oczywistym, że aktywność ekonomiczna zależy w dużej mierze od czynników 

niemożliwych do uwzględnienia przy pomocy danych statystycznych takich jak: 

motywacja, system wartości, presja społeczna.  

 Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że regresja 

przestrzenna może stanowić użyteczne narzędzie w badaniach nad przestrzennymi 

aspektami zjawisk społeczno-ekonomicznych. Poznanie związków przestrzennych 

jest istotą dużej części badań geograficznych – stąd też możliwość określenia 
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wpływu sąsiedztwa na wielkość zjawisk wydaje się potrzebne nie tylko jako 

zagadnienie naukowe, lecz również praktyczne. 
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