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Jednym z uwarunkowań zróżnicowania rozwoju lokalnego jest krąg kulturowy, którego 

wyznacznikami są m.in. religia i język. Hipotezę tą wysunął na początku XX w. niemiecki socjolog Max 

Weber. Śledząc główne podmioty lokalnej gospodarki obszarów południowej Polski na początku XX w. 

można odnotować duży udział ludności niemieckojęzycznej oraz żydowskiej, skupionej głównie 

w miastach. Największy odsetek osób (28,1%) wyznania mojżeszowego w 1900 r. posiadał Kraków.  Żydzi 

zajmowali się najczęściej handlem i rzemiosłem, podczas gdy mniejszość niemiecka wniosła zauważalny 

wkład w rozwój przemysłu. W przekonaniu M. Soji, A. Zborowskiego (2011) oraz K. Brońskiego (2014), 

Żydzi monopolizując handel stali się głównym motorem rozwoju ekonomicznego Galicji. Zgromadzony 

przez nich kapitał był ważnym czynnikiem finansowania dużych inwestycji gospodarczych. Ludność 

żydowska obok kolonistów z Niemiec i Czech postrzegana jest przez wielu badaczy, jako czynnik rozwoju 

i postępu w gospodarce.  

W oparciu o dane zawarte Spisie adresowym Krakowa z 1906 r. scharakteryzowano strukturę 

zawodową mieszkańców Krakowa i Podgórza. W analizie uwzględniono zarówno rozkład płci, jak 

i przynależność narodową. Dokonano również próby przestrzennego opisu zróżnicowania aktywności 

zawodowej mieszkańców Krakowa i okolic. 

Podjęta próba deskrypcji uwarunkowań historycznych pozwoli na lepsze zrozumienie 

współczesnych rozbieżności w rozwoju przestrzennym Krakowa w nawiązaniu do teorii tzw. ścieżki 

rozwoju (path dependence). 
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