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Streszczenie. Rozwój regionalny jest jednym z czĊĞciej podejmowanych zagadnieĔ prowadzonych badaĔ naukowych. Ze wzglĊdu na jego wielowymiarowy i záoĪony charakter oraz brak
moĪliwoĞci bezpoĞredniego pomiaru, naukowcy zajmujący siĊ problematyką badania rozwoju
regionów przyjmują szereg merytoryczno-formalnych zaáoĪeĔ, dotyczących miĊdzy innymi
zmiennych peániących rolĊ determinant rozwoju badanych regionów. Celem artykuáu jest okreĞlenie czy, i ewentualnie, jak duĪy wpáyw na ostateczne wyniki badaĔ rozwoju poszczególnych
regionów ma dokonany wybór zmiennych diagnostycznych. Prowadzonym analizom towarzyszy
natomiast nastĊpująca hipoteza badawcza: dokonany wybór determinant rozwoju spoáecznoekonomicznego ma istotny wpáyw na uzyskane wyniki, charakteryzujące badany poziom rozwoju
analizowanych regionów.

Wprowadzenie
W tradycyjnym podejĞciu do czynników rozwoju regionalnego najczĊĞciej wyróĪnianymi determinantami tego rozwoju byáy: kapitaá, ziemia i praca. Czynniki te obejmowaáy wiĊc zasoby majątkowe (kapitaáowe), zasoby Ğrodowiska przyrodniczego oraz
zasoby demograficzne (Szymla, 2004, s. 66). Wedáug aspektów dziaáalnoĞci spoáecznogospodarczej, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu moĪna podzieliü na
(BagdziĔski, 1994, s. 18):
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Czynniki ekonomiczne: wzrost kapitaáu, wzrost popytu i zmiany w jego
strukturze, wzrost dochodów ludnoĞci i zysków przedsiĊbiorstw, wzrost zatrudnienia, wzrost nakáadów inwestycyjnych, wzrost wydajnoĞci pracy,
specjalizacja produkcji, uksztaátowanie nowoczesnego zarządzania.
2. Czynniki spoáeczne: wzrost i zmiany w strukturze konsumpcji, tempo
i charakter procesów urbanizacji, przemiany w ĞwiadomoĞci regionalnej,
wzrost wyksztaácenia, wzrost aktywnoĞci i upowszechnianie postaw przedsiĊbiorczoĞci, podnoszenie sprawnoĞci funkcjonowania samorządów terytorialnych.
3. Czynniki techniczne i technologiczne1: unowoczeĞnienie struktury rzeczowej aparatu wytwórczego, rozwój zaplecza techniczno-badawczego
i wdroĪeniowego, jakoĞciowe zróĪnicowanie produkcji, rozwój przemysáów wysokiej technologii, poprawa jakoĞci produkcji, innowacyjnoĞü
techniczna, innowacje produktowe, doskonalenie infrastruktury technicznej2.
4. Czynniki ekologiczne: postĊp w zakresie ochrony Ğrodowiska naturalnego,
racjonalizacja gospodarowania zasobami Ğrodowiska naturalnego, wdraĪanie obiegów zamkniĊtych.
5. Czynniki polityczne: charakter wáadzy, zakres kompetencji-uprawnieĔ wáadzy, sposób sprawowania wáadzy, stopieĔ akceptacji wáadzy przez spoáeczeĔstwo.
CzĊsto wskazywanym podziaáem czynników rozwoju regionu jest podziaá na
czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Czynnikami endogenicznymi są zasoby wáasne
regionu, mające jakiekolwiek znaczenie dla jego gospodarki. Wynikają z jego potencjaáu spoáeczno-gospodarczego, poáoĪenia i infrastruktury, dostĊpnoĞci czynników produkcji, przedsiĊbiorczoĞci i polityki interregionalnej (Olejniczak, 2016, s. 36). W ramach
czynników endogenicznych moĪna wyróĪniü takie obszary, jak (Warczak, 2015,
s. 118):
 bezpoĞrednie budĪetowe jednostek samorządu terytorialnego (JST) – wielkoĞü
budĪetu JST, dochody wáasne, poziom inwestycji budĪetowych, majątek trwaáy, poziom zadáuĪenia, nadwyĪka, dáug i deficyt,
 poĞrednie infrastrukturalne JST – poziom rozwoju infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, drogowej, telekomunikacyjnej, energetycznej,

1
Szeroko temat oddziaáywania na gospodarkĊ technologii informacyjnokomunikacyjnych, w tym internetu przedstawia M. Czaplewski w pracy Dobra informacyjne i ich
podstawowe cechy ekonomiczne (Czaplewski, 2011a, s. 20–26) oraz w pracy Oddziaáywanie
telekomunikacji na nowe formy dziaáalnoĞci gospodarczej (Czaplewski, 2011b, s. 344–395).
2
W dobie cyfryzacji i digitalizacji szczególną uwagĊ naleĪy skierowaü na rozwój systemów informatycznych, które to intensywnie wspierają rozwój spoáeczno-gospodarczy regionów.
Szerzej na ten temat pisze A. Drab-Kurowska (2010, 2011).
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 kapitaá instytucjonalny – posiadany kapitaá ludzki (niewątpliwie najwiĊkszym
obecnie potencjaáem umoĪliwiającym sprostanie wyzwaniom nowej gospodarki są przede wszystkim ludzie máodzi [Budziewicz-GuĨlecka, 2013, s. 94]),
nowoczesne zaawansowane technologie, postĊp techniczny i organizacyjny,
innowacyjnoĞü myĞlenia i podejmowania dziaáaĔ,
 prowadzoną politykĊ gospodarczą przez JST – zachĊty podatkowe (podatki
i opáaty), tworzenie obszarów gospodarczych (stref ekonomicznych, dolin logistycznych), aktywnoĞü biznesowa, innowacyjnoĞü dziaáaĔ, prorozwojowe inwestycje,
 mobilizacja spoáeczna (aktywnoĞü gospodarcza) – wyksztaácenie, rozkáad zawodów, preferencje branĪowe wynikające ze specyfiki i charakteru JST, przedsiĊbiorczoĞü,
 inwestycje lokalne – poziom inwestycji prywatnych (inwestorzy lokalni).
Egzogeniczne czynniki rozwoju lokalnego generowane są przez zachodzące zmiany w regionalnym, krajowym i miĊdzynarodowym otoczeniu lokalnego ukáadu terytorialnego. Czynniki tego rodzaju są konsekwencją m.in.: procesów globalizacji, procesów integracji europejskiej, zmieniających siĊ warunków makroekonomicznych, zmian
ustrojowych (np. decentralizacji paĔstwa), zmieniającej siĊ koniunktury gospodarczej,
polityki regionalnej, konkurencyjnoĞci otaczających regionów itp. (Brol, 2009, s. 56).
MoĪna je podzieliü na (Holik, Nowak, Prusek, 1999, s. 64):
 czynniki wynikające z systemu funkcjonowania krajowej gospodarki i polityki
ekonomicznej paĔstwa, czyli tzw. systemu gospodarczego, do który naleĪą np.
ogólna koniunktura gospodarcza, procesy inflacyjne, stan budĪetu paĔstwa, typ
realizowanej polityki ekonomicznej, cháonnoĞü rynków krajowych i zagranicznych, konkurencja na tych rynkach, stosunek spoáeczeĔstwa do reform rynkowych, do prywatyzacji itp.,
 czynniki kreowane przez system prawny paĔstwa i organizacji miĊdzynarodowych, czyli tzw. system prawno-polityczny,
 czynniki bĊdące rezultatem postĊpu naukowo-technicznego, ekonomicznego
i organizacyjnego,
 czynniki, których Ĩródáem są zmiany kulturowe i socjologiczne – przeksztaácenia kulturowe i socjologiczne wyraĪają siĊ nowymi potrzebami spoáecznymi,
celami rozwoju, wzorcami zachowaĔ, a w rezultacie nową strukturą popytu finalnego.
W literaturze przedmiotu czĊsto spotykany jest podziaá na czynniki twarde (iloĞciowe) i miĊkkie (jakoĞciowe) (Potoczna, 2006, s. 41). Czynniki twarde bezpoĞrednio
wpáywają na dziaáalnoĞü i moĪna je zmierzyü. Ich wielkoĞü oraz struktura są wzglĊdnie
trwaáe, a ich zmiany wymagają zarówno nakáadów finansowych, jak i czasu. Do czynników iloĞciowych zaliczamy budynki, tereny, urządzenia do prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej, nowoczesną infrastrukturĊ (lub jej brak), systemy dystrybucji itp. Natomiast czynniki miĊkkie to miĊdzy innymi sprawna administracja lokalna, dobry klimat
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dla inwestycji, sieü inwestycji okoáobiznesowych, wyksztaácenie i umiejĊtnoĞci ludzi,
dostĊpnoĞü usáug edukacyjnych i medycznych, walory Ğrodowiska i krajobrazu.

1.ZmiennediagnostyczneiĀródÏodanych
Rozwój spoáeczno-gospodarczy jest terminem z zakresu statystyki wielowymiarowej, bezpoĞrednio niemierzalnym, natomiast opisywanym przez szereg zmiennych
diagnostycznych, które powinny byü merytorycznie z tym pojĊciem powiązane. WĞród
róĪnych propozycji zestawów zmiennych diagnostycznych, mogących peániü rolĊ determinant rozwoju regionów, moĪna wskazaü m.in.:
 stopĊ bezrobocia w regionie, PKB przypadający na mieszkaĔca regionu wedáug parytetu siáy nabywczej, tempo przyrostu PKB w regionie, ogólna wartoĞü
PKB wytworzonego w regionie, liczba ludnoĞci w regionie (Strahl, 2005,
s. 18),
 procentowy udziaá ludnoĞci w wieku produkcyjnym, wartoĞü zasobów majątku
trwaáego i inwestycji, wielkoĞü nakáadów na badania i rozwój, strukturĊ zatrudnienia, przeciĊtne miesiĊczne wynagrodzenie brutto, stopĊ bezrobocia,
PKB per capita (PiĊta-Kanurska, 2005, s. 36–43),
 PKB na 1 mieszkaĔca, stopĊ bezrobocia rejestrowanego, wartoĞü Ğrodków
trwaáych na 1 mieszkaĔca, nakáady na dziaáalnoĞü innowacyjną w przemyĞle
na 1 pracującego w przemyĞle, nakáady na dziaáalnoĞü badawczo-rozwojową
na 1 mieszkaĔca, nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszaĔca, drogi publiczne o twardej nawierzchni na
100 km2 (Prusek, Kudeáko, 2009, s. 461),
 liczbĊ zgonów niemowląt na 1000 urodzeĔ Īywych, wskaĨnik zagroĪenia ubóstwem realnym, liczbĊ studentów szkóá wyĪszych na 10 tys. ludnoĞci, stopĊ
bezrobocia rejestrowanego, liczbĊ ofiar Ğmiertelnych w wypadkach drogowych
na 100 tys. mieszkaĔców, zuĪycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludnoĞci ogóáem (hm3) na 10 tys. ludnoĞci, PKB (ceny bieĪące) na 1 mieszkaĔca, udziaá nakáadów finansowych podmiotów gospodarczych w nakáadach
na dziaáalnoĞü B+R ogóáem, liczbĊ nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym na 10 tys. ludnoĞci, pracujących na
1000 ludnoĞci, nakáady inwestycyjne ogóáem (ceny bieĪące) na 1 mieszkaĔca
w zá, odsetek ludnoĞci korzystającej z oczyszczalni Ğcieków, lesistoĞü, recykling odpadów opakowaniowych, udziaá gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji w powierzchni ogóáem, udziaá odpadów (z wyáączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w iloĞci odpadów
wytworzonych w ciągu roku, udziaá produkcji energii elektrycznej ze Ĩródeá
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogóáem oraz zuĪycie energii
elektrycznej na 1 mln zá PKB (Klóska, 2015, s. 133).
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W celu okreĞlenia wpáywu dokonanego wyboru zestawu zmiennych diagnostycznych na ostateczne wyniki porządkowania regionów pod wzglĊdem rozwoju spoáecznogospodarczego przyjĊto, Īe regionem bĊdzie kaĪde województwo w Polsce, a dla kaĪdej
powyĪej zdefiniowanej grupy zmiennych diagnostycznych, w oparciu o portal strateg.stat.gov.pl, zebrano dane opisujące poziom wskazanych zmiennych w poszczególnych województwach na koniec 2016 roku3.

2.MetodykabadaÑ
Po wyborze zmiennych diagnostycznych, merytorycznie powiązanych z nadrzĊdnym kryterium, wedáug którego dokonane zostanie uporządkowanie obiektów (województw), kolejnym etapem jest wybór formuáy agregacyjnej, na podstawie której zostanie przeprowadzone porządkowanie województw. PoniewaĪ róĪne formuáy agregacji
mogą dawaü róĪne koĔcowe wyniki nawet w odniesieniu do kryterium ogólnego reprezentowanego przez tĊ samą listĊ zmiennych diagnostycznych (CzyĪycki, 2012, s. 15–
22), ze wzglĊdu na przyjĊty cel badania, konstrukcja syntetycznego miernika rozwoju
dla kaĪdego zbioru proponowanych determinant przeprowadzono w oparciu o nastĊpujące etapy:
 ujednolicenia charakteru zmiennych bĊdących przedmiotem agregacji, z wykorzystaniem postulatu jednolitej preferencji zmiennych. W praktyce sprowadza
siĊ to do przeksztaácenia wystĊpujących ewentualnie w zbiorze zmiennych
diagnostycznych destymulant w stymulanty. Wybór formuáy, za pomocą której
dokonuje siĊ takiego ujednolicenia, wynika przede wszystkim z rodzaju skali
pomiarowej, na której dana destymulanta zostaáa zmierzona, oraz wáasnoĞci tej
zmiennej (Walesiak, 1996, s. 35–40). Dla potrzeb niniejszego opracowania
przyjĊto, Īe przeksztaácenie destymulant w stymulanty bĊdzie dokonywane
w oparciu o nastĊpującą formuáĊ:
כ
ݔ
ൌ

3

ͳ
ݔ

(1)

Ze wzglĊdu na brak dostĊpnoĞci wartoĞci w 2016 roku, w przypadku: PKB na 1 mieszkaĔca, wartoĞci Ğrodków trwaáych na 1 mieszkaĔca, nakáadów na dziaáalnoĞü innowacyjną
w przemyĞle na 1 pracującego w przemyĞle, nakáadów na dziaáalnoĞü badawczo-rozwojową na
jednego mieszkaĔca, udziaáu nakáadów na dziaáalnoĞü B+R finansowanych z sektora przedsiĊbiorstw w nakáadach na dziaáalnoĞü B+R ogóáem oraz zuĪycia energii elektrycznej na 1 mln zá
PKB przyjĊto poziom tych zmiennych w 2015 r., w przypadku recyklingu odpadów opakowaniowych uwzglĊdniono jego wartoĞü w 2014 r., natomiast w przypadku udziaáu odpadów (z wyáączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w iloĞci odpadów wytworzonych w ciągu roku
uwzglĊdniono w badaniach rok 2013.
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 pozbawienia wartoĞci zmiennych mian i ujednolicenia rzĊdów wielkoĞci w celu doprowadzenia ich do porównywalnoĞci. WĞród metod wielowymiarowej
analizy porównawczej wykorzystywanych w celu uporządkowania liniowego
obiektów, najczĊstszym sposobem doprowadzenia do porównywalnoĞci cech
jest ich standaryzacja w oparciu o nastĊpujące przeksztaácenie ilorazowe:
ݖ ൌ

ݔഥఫ െ ݔ
ܵ

(2)

gdzie ݔ jest obserwacją j-tej zmiennej dla i-tego obiektu, ݔഥఫ jest Ğrednią arytmetyczną
obserwacji j-tej zmiennej, a ܵ jest odchyleniem standardowym obserwacji j-tej
zmiennej;
 waĪenia unormowanych cech diagnostycznych, czyli przypisania poszczególnym zmiennym wag okreĞlających ich znaczenie dla kryterium ogólnego
w porównaniu z innymi cechami. Wyznaczenie wartoĞci poszczególnych wag
nastĊpuje albo w oparciu o opinie ekspertów, albo poprzez wykorzystanie
okreĞlonych narzĊdzi statystycznych. W literaturze przedmiotu jednak zaleca
siĊ, aby przy braku jednoznacznych wskazaĔ co do zróĪnicowanego znaczenia
i roli poszczególnych cech, przyjąü milcząco zaáoĪenie o jednakowych wagach
wszystkich wybranych zmiennych diagnostycznych (Kukuáa, 2000, s. 64).
 wyboru formuáy agregacyjnej i wyznaczenia na jej podstawie wartoĞci syntetycznego miernika rozwoju. W tym zakresie zostanie wykorzystany miernik
rozwoju Hellwiga, zdefiniowany jako:
ݍ ൌ ͳ െ

݀
݀

(3)

gdzie

ଶ

݀ ൌ ඩ൫ݖ െ ݖ ൯

(4)

ୀଵ

ݖ ൌ ൛ݖ ൟ


(5)

ଵ
oraz ݀ ൌ ݀തതത  ʹܵௗ , തതത
݀ ൌ  σୀଵ ݀ , ܵௗ ൌ ටభ σసభሺௗబ ିௗതതതതబሻ.

3.WynikibadaÑ
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna wskazaü na bardzo duĪą zbieĪnoĞü
wyników porządkowania województw pod wzglĊdem rozwoju spoáecznoekonomicznego w roku 2016, dla kaĪdego przyjĊtego zbioru zmiennych diagnostycznych. W kaĪdym przypadku najlepszym pod tym wzglĊdem okazaáo siĊ województwo
mazowieckie (por. tab. 1), dodatkowo szeĞü pierwszych pozycji w kaĪdym przypadku
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zajmowaáy województwa: dolnoĞląskie, maáopolskie, pomorskie, Ğląskie, wielkopolskie
i oczywiĞcie mazowieckie.

Ppozycja
w rankingu

M. PiĊta-Kanurska

Pozycja
w rankingu

A. Prusek
M. Kudeáko

Pozycja
w rankingu

R. Klóska

Pozycja
w rankingu

DolnoĞląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

D. Strahl

Tabela 1. WartoĞci syntetycznej miary rozwoju Hellwiga oraz pozycja w rankingu rozwoju spoáeczno-ekonomicznego dla poszczególnych województw w Polsce w roku
2016, w zaleĪnoĞci od zestawu zaproponowanych determinant

0,475
0,286
0,281
0,283
0,386
0,503
0,820
0,174
0,239
0,208
0,447
0,567
0,163
0,170
0,596
0,236

5
8
10
9
7
4
1
14
11
13
6
3
16
15
2
12

0,495
0,254
0,269
0,270
0,366
0,442
0,927
0,240
0,254
0,210
0,431
0,541
0,191
0,179
0,421
0,315

3
11
10
9
7
4
1
13
12
14
5
2
15
16
6
8

0,484
0,214
0,178
0,280
0,357
0,399
0,793
0,302
0,158
0,216
0,382
0,446
0,179
0,113
0,412
0,278

2
12
14
9
7
5
1
8
15
11
6
3
13
16
4
10

0,312
0,258
0,147
0,173
0,271
0,422
0,607
0,197
0,250
0,150
0,459
0,330
0,104
0,081
0,454
0,298

6
9
14
12
8
4
1
11
10
13
2
5
15
16
3
7

ħródáo: obliczenia i opracowanie wáasne.

Na duĪą zbieĪnoĞü otrzymanych wyników, a przez to na brak wpáywu wyboru
zestawu zmiennych diagnostycznych, na podstawie których dokonano oceny poziomu
rozwoju spoáeczno-gospodarczego regionów, wskazuje równieĪ analiza wartoĞci wspóáczynnika tau-Kendalla, za pomocą którego zmierzono zgodnoĞü otrzymanego porządkowania. W przypadku wszystkich wskazanych w tabeli 1 rankingów moĪna mówiü ich
silnej, dodatniej (wartoĞü tau-Kendalla od +0,65 do +0,78), a przede wszystkim istotnej
(p-value miĊdzy 2,32E-05 a 4,45E-04) zaleĪnoĞci. Na wystĊpowanie takiej zbieĪnoĞci
wskazuje równieĪ graficzne porównanie wyników porządkowania województw, zaprezentowane na rysunku 1.
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zachodniopomorskie

dolnoƑlČskie
16

kujawskoͲpomorskie

12

wielkopolskie

lubelskie

8
warmiŷskoͲmazurskie

lubuskie
4

Ƒwiħtokrzyskie

ųódzkie

0

ƑlČskie

maųopolskie

pomorskie

mazowieckie
podlaskie

opolskie
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Rysunek 1. Pozycje województw Polski ze wzglĊdu na poziom rozwoju spoáeczno-gospodarczego
w 2016 r.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie tabeli 1.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki badaĔ nie dają podstaw to twierdzenia, Īe czynnikiem istotnie
wpáywającym na uzyskane wyniki porządkowania regionów pod wzglĊdem rozwoju
spoáeczno-ekonomicznego jest dokonany wybór zmiennych diagnozujących ten rozwój.
NiezaleĪnie od uwzglĊdnianej w badaniu liczby potencjalnych determinant, ich rodzaju
i charakteru, otrzymywano zasadniczo toĪsame z sobą rankingi rozwoju poszczególnych województw. Maksymalna róĪnica w zajmowanej pozycji w rankingu dotyczyáa
województwa opolskiego, w przypadku którego uwzglĊdnienie zbioru determinant
zaproponowanych przez D. Strahl wskazywaáo, Īe jest to czternaste pod wzglĊdem
rozwoju województwo w Polsce, natomiast badania przeprowadzone w oparciu o determinanty proponowane przez A. Prusek i M. Kudeáko wskazywaáy na ósmą pozycjĊ
tego województwa. JednoczeĞnie w przypadku piĊciu województw wskazane miejsce
w rankingu w obu przypadkach byáo takie samo (podobna sytuacja zaistniaáa w przypadku determinant rozwoju zaproponowanych przez D. Strahl i M. PiĊtĊ-Kanurską).
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DETERMINANTS THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGIONS IN POLAND

Keywords: Development of regions, multidimensional comparative analysis, Hellwig method,
determinants of regional development
Summary. Regional development is one of the more frequently-studied research issues. Due to
its multidimensional and complex character and the lack of direct measurement, researchers in the
areas of regional development have adopted a number of substantive and formal assumptions. The
purpose of the article is to determine whether and possibly how much impact on the final results
of regional development studies has been made to select diagnostic variables. The analysis is
accompanied by the following research hypothesis: the selection of determinants of socioeconomic development has a significant impact on the results obtained, characterising the level of
development of the regions examined.
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