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Streszczenie. Celem artykułu jest statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gos
podarczego województw w Polsce. Ze względu na przyjęte kryterium ogólne zbudowano ranking 
województw oraz przeprowadzono analizę skupień celem wyodrębnienia podgrup o podobnym 

stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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1. Wprowadzenie 

Ze statystycznego punktu widzenia rozwój społeczno-gospodarczy - stano
wiący merytoryczny przedmiot analizy przedstawionej w niniejszym artykule 
- jest pewną wielowymiarową charakterystyką, której sposób mierzenia pozo
staje niejednoznaczny, a ze względu na nieprecyzyjność tego typu terminów, 
najczęściej zakłada się daleko idącą zgodę powszechną co do ich znaczenia. Wy
niki badań determinuje w głównej mierze ostateczna lista zmiennych diagno
stycznych oraz wybór miary odległości i metody grupowania (przy grupowaniu) 
oraz formuły agregacji (przy porządkowaniu liniowym). W związku z istnieniem 
wielu formuł normalizacji zmiennych, sposobów określania wag, metod uśred
niania wartości znormalizowanych, sposobów ustalania współrzędnych obiektu 
odniesienia i formuł obliczania odległości, w literaturze naukowej opisano szereg 
różnych miar agregatowych (wykorzystywanych w praktyce m.in. do sporządza-
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nia różnego typu rankingów). Należy zatem pamiętać, że różne formuły agregacji 
mogą dawać różne końcowe wyniki, nawet w odniesieniu do kryterium ogólnego 
reprezentowanego przez tę samą listę zmiennych diagnostycznych. Ostateczna li
sta zmiennych uwzględnionych w badaniu ma jednak decydujące znaczenie przy 
klasyfikacji obiektów, a więc powinna być przedyskutowana w gronie ekspertów 
i uznana za najlepiej reprezentującą analizowane zagadnienie. 

Ze względu na przesłanki merytoryczne oraz dostępność danych statystycz
nych, jako zmienne determinujące poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
województw w Polsce uwzględniono - przedyskutowane w gronie ekspertów 
- następujące cechy statystyczne1: 

X1 - ludność na 1 km2, 
X2 - przyrost naturalny na 1000 osób, 
3 - pracujący na 1000 osób, 
XĄ - podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 

ludności, 
X5 - nakłady inwestycyjne ogółem (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł, 
X6 - mieszkania oddane do użytkowania na 1000 osób, 
X7 - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, 
X8 - studenci na 10 tys. ludności, 
X9 - widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 

osób, 
Xl0 - samochody osobowe zarejestrowane na 1000 osób, 
X11 - PKB w zł na 1 mieszkańca w 2009 ., 
X12 - stopa bezrobocia rejestrowanego %. 

2. Wyniki badań 

Celem wizualizacji analizowanych danych wielowymiarowych2 wykorzysta
no wielowymiarowe wykresy obrazkowe, jako jedne z lepszych ogólnych technik 
eksploracyjnej analizy danych. Twarze Chernoffa pozwalają obserwacje wielo
wymiarowe przedstawić w postaci zarysów ludzkich twarzy, ponieważ każda 
z wykorzystywanych w badaniu zmiennych diagnostycznych stanowi odpowied
nią charakterystykę twarzy, jest nią np. krzywizna ust, długość nosa, poziom 

1 Dane statystyczne - o ile nie wskazano inaczej - obrazują stan na koniec 2010 r. a pochodzą 
z: Rocznik statystyczny województw 2011, GUS, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl [5.06.2012]. 

2 Fakt opisywania każdego z 16 województw, przy wykorzystaniu dwunastu tych samych 
zmiennych diagnostycznych, daje 16 obiektów w przestrzeni dwunastowymiarowej. 

http://www.stat.gov.pl
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położenia uszu, spłaszczenie twarzy3, i tym samym ewentualne podobieństwo 
analizowanych w badaniu województw w Polsce można oceniać na podstawie 
podobieństwa twarzy zdefiniowanych za pomocą branych pod uwagę dwunastu 
cech statystycznych. Na przykład można zauważyć (zob. rys. 1), że województwo 
zachodniopomorskie jest podobne do województwa kujawsko-pomorskiego czy 
też do województwa lubuskiego, a nie jest podobne do województwa mazowie
ckiego, województwo dolnośląskie jest podobne do województwa pomorskiego, 
a nie jest podobne do województwa warmińsko-mazurskiego. 

Rysunek 1. Twarze Chernoffa 

Źródło: opracowanie własne. 

Chcąc ustalić liniowy porządek województw z punktu widzenia przyjętego 
kryterium ogólnego, jakim jest poziom rozwoju społeczno-gospodarczego repre
zentowany przez cechy uwzględnione w badaniu, wykorzystano - metodycznie 
zbieżny ze wskaźnikiem rozwoju społecznego HDI, promowanym na świecie 

3 Przyporządkowanie cech poszczególnym elementom twarzy przyjęto jako domyślnie pro -
ponowane przez program STATISTICA firmy StatSoft, za pomocą którego wykonano wszystkie 
niezbędne obliczenia na potrzeby niniejszego artykułu. 
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przez ONZ - wchodzący w skład metod porządkowania liniowego: względny 
współczynnik rozwoju, wyrażony wzorem4: 

gdzie: 
Wi - względny współczynnik rozwoju, 
m - liczba cech statystycznych branych pod uwagę w badaniu, 

- waga j-ej zmiennej, 
- znormalizowane metodą unitaryzacji wartości cech statystycznych 

branych pod uwagę w badaniu. 

Jest to miara agregatowa stanowiąca średnią arytmetyczną ze zmiennych 
diagnostycznych sprowadzonych do porównywalności poprzez unitaryzację, 
przy czym algorytm dla stymulant jest następujący: 

a dla destymulant: 

Identyfikując charakter każdej z dwunastu wykorzystywanych w badaniu 
zmiennych diagnostycznych, z uwagi na ich wpływ na rozwój społeczno-gospo
darczy przyjęto, że jedynie stopa bezrobocia rejestrowanego w % (X12) to desty-
mulanta, a pozostałe cechy to stymulanty. 

Analiza przedstawionych w tabeli 1 wartości względnego współczynnika 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Wi, otrzymanych w wyniku niewa-
żonych średnich wartości znormalizowanych metodą unitaryzacji zmiennych X1, 
X2 ..., Xl2 pomnożonych przez 100, lokuje np. zachodniopomorskie na 9. pozy
cji. Należy mieć bowiem świadomość, że wyższa wartość wykorzystywanego 
względnego współczynnika rozwoju Wi, to wyższe miejsce w sporządzonym ran
kingu i w związku z tym pierwsze trzy miejsca zajęły odpowiednio: mazowie
ckie, wielkopolskie i pomorskie, tuż za tzw. podium uplasowało się dolnośląskie, 
a listę zamyka warmińsko-mazurskie. Widoczne są jednak różnice w poziomie 

4 Por. A. Sokołowski, Analizy wielowymiarowe, Materiały kursowe StatSoft Polska, Kraków 
2005, s. 19-20. 
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rozwoju społeczno-gospodarczego województw w Polsce, ponieważ wartości 
zastosowanego miernika Wi są wyraźnie zróżnicowane, a typowe wojewódz
two ma względny współczynnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego W, 
w przybliżonych granicach od 20 do 58. Zdecydowana większość województw 
w Polsce ma wartość tego miernika poniżej średniej; warto też podkreślić, że 
25% województw w Polsce ma wartość tego wskaźnika nie większą niż 25, a po
zostałe 75% województw - 25 i wyższą. Z kolei 75% województw w Polsce ma 
wartość tego wskaźnika nie większą niż 52, a 25% województw - 52 lub wyż
szą. Przyjmując skalę od 0 do 100% różnica wartości zastosowanego miernika 
poziomu rozwoju między województwem mazowieckim - zwycięzcą rankingu 
- a województwem wielkopolskim (drugim w klasyfikacji) wyniosła 32 punkty 
procentowe, przy różnicy między województwem mazowieckim a wojewódz
twem warmińsko-mazurskim (przegranym rankingu) - na poziomie aż 71 punk
tów procentowych. 

Tabela 1. Wartości względnego wskaźnika poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
i pozycja danego województwa w rankingu 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 

Celem pogrupowania województw w Polsce o podobnym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego zastosowano aglomeracyjną metodę Warda, z wyko
rzystaniem odległości euklidesowej. Wykorzystując, znormalizowane metodą 
standaryzacji, zmienne diagnostyczne X1, X2, ..., X12 otrzymano drzewko połą
czeń, które przedstawiono na rysunku 2. Analizując ten dendrogram, rozsądny 
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wydaje się podział na dwie grupy. W skład poszczególnych skupisk wchodzą 
następujące województwa: 

Grupa I - opolskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie, lubelskie, lubu
skie, zachodniopomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomor
skie. 

Grupa II - mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie 
i dolnośląskie. 

Rysunek 2. Wyniki grupowania 

Źródło: opracowanie własne. 

Podejmując próbę weryfikacji uzyskanych wyników, zastosowano jednoczyn-
nikową analizę wariancji (zob. tab. 2). Sprawdzając hipotezę zerową o całkowi
tym braku oddziaływania każdej z wykorzystanych zmiennych diagnostycznych 
na rezultaty grupowania województw w Polsce ze względu na poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego zastosowano test istotności F, oparty na rozkładzie Fis-
hera-Snedecora. Optymalną decyzją jest odrzucenie hipotezy zerowej na z góry 
zadeklarowanym poziomie istotności . 
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Tabela 2. Wybrane wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 

W badaniach ekonomicznych najczęściej przyjmuje się poziomy istotności 
a = 0,05 lub a = 0,1. W pierwszym przypadku trzy zmienne okazałyby się nieistot
ne statystycznie (zob. tab. 2), ale na poziomie jedynie nieco wyższym, ponieważ 
dla a = 0,08 i tym samym dla a = 0,1 wszystkie ujęte w badaniu zmienne diagno
styczne okazały się cechami istotnie różnicującymi grupy województw w Polsce, 
analizowane z punktu widzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Tabela 3. Wybrane statystyki opisowe w grupach (N= 16) 

Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 

Porównując wartości średnich grupowych, można podjąć próbę charaktery
styki uzyskanych grup województw (zob. tab. 3)5. Najwyższy poziom rozwoju 

5 Pomocne jest uwzględnienie w tej analizie wskaźnika poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, mimo że nie był on brany pod uwagę w procesie podziału województw w Polsce na grupy. 
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społeczno-gospodarczego posiadają województwa z grupy II, o czym świadczy 
najwyższy średni poziom względnego współczynnika rozwoju wykorzystanego 
w badaniu oraz dużo wyższe - w porównaniu z województwami reprezentujący
mi grupę II - wartości średnie większości cech istotnie różnicujących grupy. Je
dynie stopa bezrobocia (X12) ma średni poziom wyższy w grupie I niż w grupie II, 
co ze względu na specyfikę i charakter tej zmiennej (destymulanta) w analizie 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jest zjawiskiem zrozumiałym. 

3. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić wyraźne zróżni
cowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Z punktu wi
dzenia zmiennych uwzględnionych w badaniu, w Polsce można zauważyć grupę 
sześciu województw silnie rozwiniętych społecznie i gospodarczo (z widoczną 
przewagą mazowieckiego) i skupienie pozostałych dziesięciu województw o dużo 
słabszym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza wyników sporzą
dzonego rankingu potwierdza wyraźne dysproporcje w rozwoju poszczególnych 
województw w Polsce. Przedstawiony opis i ocena zróżnicowania na społeczno-
gospodarczej mapie rozwoju naszego kraju w ujęciu regionalnym może okazać 
się przydatna władzom centralnym i samorządowym przy pozyskiwaniu i przy
znawaniu środków unijnych na poprawę rozwoju poszczególnych regionów oraz 
przy sporządzaniu strategii rozwoju. 

Na zakończenie rozważań zaprezentowanych w niniejszym artykule warto 
podkreślić, że metody ilościowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach 
analiz i diagnoz gospodarczych, a przy ich użyciu opis i ocena kształtowania się 
zmiennych ekonomicznych w przestrzeni stają się bardziej precyzyjne. 
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