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Regionalne zróżnicowania
rozwoju polskich regionów
po 10 latach funkcjonowania
samorządu terytorialnego
Streszczenie: Celem artykułu jest określenie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów. Podstawą do analizy są mierniki makroekonomiczne dotyczące
sfery gospodarczej i społecznej. W ujęciu syntetycznym przedstawione zostały różnice
w poziomie rozwoju między regionami dla roku 1999 oraz 2008. Uzyskano odpowiedź na
pytanie, czy regionalne zróżnicowania pogłębiły się, czy też wręcz przeciwnie. Zaprezentowane rozważania mogą stanowić punkt wyjścia do podjęcia dyskusji, które regiony odznaczają się większą dynamiką rozwoju, a więc niejako zdecydowanie lepiej wykorzystały okres
dziesięciu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe: zróżnicowanie regionalne, rozwój społeczno-gospodarczy, samorząd terytorialny, regiony.

Regiony mogą być oceniane poprzez zmienne charakteryzujące warunki życia mieszańców albo za pomocą zmiennych odnoszących się do możliwości dynamiki rozwoju sfery gospodarczej. Analiza jednowymiarowych zależności, np. według stopy
bezrobocia, liczby nowych miejsc pracy, napływu kapitału zagranicznego czy też
wartości produkcji sprzedanej, nie daje dostatecznych podstaw do wyciągania wiarygodnych wniosków o pozycji konkurencyjnej danego regionu w stosunku do pozostałych. Najlepszym rozwiązaniem, mającym na celu określenie kondycji danego
regionu, jest wybór kilku zmiennych i na ich podstawie określenie syntetycznej miary. Cała trudność takiego podejścia skupia się na właściwym doborze mierników
opisujących „rzeczywistość” funkcjonalną danego terytorium. Dla analityka jest to
tym bardziej trudne, że statystyka w Polsce prowadzona jest w stosunkowo małym
zakresie, a ponadto w oficjalnych wydawnictwach często z roku na rok nie utrzymuje się tego samego układu prezentowanych danych.
Posługując się aparatem matematyczno-statystycznym dostosowanym do tego
typu analiz, określono pozycję każdego regionu Polski. Powstał w ten sposób ranking regionów, określający poziom rozwoju każdego z nich w stosunku do pozostałych [Pociecha i in. 1998]. Badanie to przeprowadzono na postawie dwóch różnych
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grup zmiennych, w dwóch momentach czasu: dla roku 1999 – uznawanego za przełomowy (pierwszy rok po reformie administracyjnej kraju i po wprowadzeniu
16 województw) oraz dla roku 2008 – jednego z ostatnich lat poprzedniej dekady.
Pierwsza grupa zmiennych odpowiada charakterystyce warunków życia mieszkańców, druga zaś opisuje województwo od strony możliwości gospodarczych. Do analizy w ramach I grupy wybrano następujące zmienne:
–– liczba lekarzy na 10 tys. ludności,
–– przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w zł,
–– samochody osobowe na 1000 ludności,
–– abonenci telefoniczni na 1000 ludności,
–– mieszkania oddane do użytku na 1000 ludności,
–– osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 000 ludności.
W przypadku II grupy przyjęto następujące zmienne:
–– współczynnik aglomeracji,
–– sektor prywatny w gospodarce narodowej, pracujący w % ogółem,
–– nakłady inwestycyjne (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł,
–– stopa bezrobocia rejestrowanego w %,
–– produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł,
–– wartość brutto środków trwałych (bieżące ceny ewidencyjne) na 1 mieszkańca w
tys. zł.
Wybór zmiennych nie był przypadkowy, jednak jak zwykle w analizach tego
rodzaju może być dyskusyjny. Źródłem danych liczbowych był Rocznik Statystyczny
Województw, GUS, Warszawa 2000 i 2009.
Chcąc zapewnić porównywalność wyników analizy prowadzonej na podstawie
danych z 1999 i 2008 roku, można było wybrać tylko te wielkości, których obserwacje zostały zamieszczone w rocznikach z odnośnych lat. Po zgromadzeniu danych
określono sposób wyznaczenia liczbowej charakterystyki stopnia rozwoju poszczególnych województw, zwanej tu „syntetycznym wskaźnikiem rozwoju”. Konstrukcję tego wskaźnika omówiono na przykładzie I grupy zmiennych.
Skonstruowany wskaźnik posiada prostą interpretację. Wyznacza odległość wybranego województwa od wzorca, przy czym wzorzec uznany jest za odzwierciedlenie sytuacji przyjętej jako najbardziej korzystna. Odległość ta jest zmodyfikowanym
pojęciem matematycznym, tzw. odległości miejskiej.
Mamy zatem dla każdego województwa wektor:
Xi = (xi1, xi2, xi3, xi4, xi5, xi6),
gdzie i-te województwo ma przypisanych sześć wartości odpowiadających wybranym zmiennym. Za wzorzec przyjmujemy wektor:
WI = (w1, w2, w3, w4, w5, w6),
gdzie: w1 = max (xi1), i = 1.....16,
w2 = max (xi2), i = 1.....16,
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w3 = max (xi3), i = 1.....16,
w4 = max (xi4), i = 1.....16,
w5 = max (xi5), i = 1.....16,
w6 = min (xi6), i = 1.....16.
W naszym przypadku „i” oznacza numer województwa.
Łatwo zauważyć, że wzorcem jest hipotetyczne województwo o najkorzystniejszych zaobserwowanych wartościach zmiennych.
Wskaźnik syntetyczny dla poszczególnych województw został policzony wg następującego wzoru:
rρ ( X i ,Wi ) =

xij − w j
1 6
,
∑
6 j =1 max xtj − w j

gdzie: ρ – wskaźnik syntetyczny,
j – liczba mierników,
t – liczba województw.

t =1...16

Tabela 1. Wskaźniki syntetyczne – wartości odległości od wzorców WI (warunki bytowe)
dla 16 województw Polski (1999 i 2008)
Lp.

Województwo

1 mazowieckie
2 śląskie
3 podlaskie
4 pomorskie
5 małopolskie
6 wielkopolskie
7 dolnośląskie
8 łódzkie
9 zachodniopomorskie
10 kujawsko-pomorskie
11 lubelskie
12 opolskie
13 lubuskie
14 świętokrzyskie
15 podkarpackie
16 warmińsko-mazurskie
„Odległość” między
woj. mazowieckim
i warmińsko-mazurskim

Wartość odległości
od wzorca – 1999
0,0619
0,4187
0,4591
0,4693
0,4762
0,4762
0,5146
0,5300
0,6013
0,6211
0,6402
0,7077
0,7093
0,7473
0,8150
0,9077

0,8458

Lp.

Województwo

1 mazowieckie
2 pomorskie
3 dolnośląskie
4 lubuskie
5 łódzkie
6 podlaskie
7 wielkopolskie
8 małopolskie
9 zachodniopomorskie
10 lubelskie
11 śląskie
12 kujawsko-pomorskie
13 warmińsko-mazurskie
14 świętokrzyskie
15 opolskie
16 podkarpackie
„Odległość” między
woj. mazowieckim
i podkarpackim

Wartość odległości
od wzorca – 2008
0,1649
0,5419
0,5712
0,6057
0,6326
0,6438
0,6473
0,6557
0,6589
0,6698
0,6716
0,6997
0,7370
0,7602
0,8108
0,8238

0,6589

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych zawartych w Roczniku Statystycznym
Województw 2000, GUS, Warszawa 2000, oraz Roczniku Statystycznym Województw 2009,
GUS, Warszawa 2009.
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Wynik obliczeń według powyższego wzoru może przybierać wartości z przedziału <0, 1>. Dla małych wartości wskaźnika badane województwo identyfikujemy
jako podobne do wzorca. Duże, bliskie 1 wartości wskaźnika informują o słabym
rozwoju analizowanego regionu w stosunku do województw uzyskujących wskaźnik bliski zeru.
Pierwsza grupa wskaźników w ujęciu syntetycznym daje obszar odpowiadający
„warunkom bytowym”, druga zaś – „działalności gospodarczej”.
W przypadku II grupy zmiennych metoda jest analogiczna, zmieniają się jedynie
dane statystyczne, będące zarówno podstawą wyznaczenia wzorca, jak i służące do
odpowiednich obliczeń.
Tabele 1 i 2 zwierają obliczone wartości odległości od wzorców odpowiednio WI
i WII,, otrzymane na podstawie obserwacji zmiennych z grup I i II dla lat 1999 i 2008.
W tabelach kolejność województw wyznaczą wartości policzonych wskaźników.
W celu pogłębionego przedstawienia uzyskanych wyników województwa zostały uprzednio podzielone w każdym z 4 analizowanych przypadków na 6 grup, okreśTabela 2. Wskaźniki syntetyczne – wartości odległości od wzorców WII (działalność gospodarcza)
dla 16 województw Polski (1999 i 2008)
Lp.

Województwo

Wartość odległości
od wzorca – 1999

Lp.

Województwo

Wartość odległości
od wzorca – 2008

1

mazowieckie

0,1222

1

mazowieckie

0,1436

2

wielkopolskie

0,4066

2

wielkopolskie

0,3614

3

śląskie

0,4089

3

dolnośląskie

0,4151

4

pomorskie

0,5241

4

śląskie

0,4465

5

łódzkie

0,5497

5

pomorskie

0,4645

6

dolnośląskie

0,5719

6

łódzkie

0,5013

7

małopolskie

0,5721

7

małopolskie

0,6287

8

opolskie

0,5759

8

podlaskie

0,6358

9

podlaskie

0,6191

9

kujawsko-pomorskie

0,6792

10

zachodniopomorskie

0,6235

10

lubuskie

0,6793

11

kujawsko-pomorskie

0,6291

11

opolskie

0,6883

12

lubuskie

0,6321

12

zachodniopomorskie

0,6940

13

świętokrzyskie

0,6519

13

świętokrzyskie

0,7233

14

lubelskie

0,6836

14

lubelskie

0,7394

15

podkarpackie

0,7215

15

warmińsko-mazurskie

0,8398

16

warmińsko-mazurskie

0,7839

16

podkarpackie

0,9108

0,6617

„Odległość” między
woj. mazowieckim
i podkarpackim

„Odległość” między
woj. mazowieckim
i warmińsko-mazurskim

0,7672

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych statystycznych zawartych w Roczniku Statystycznym
Województw 2000, GUS, Warszawa 2000, oraz Roczniku Statystycznym Województw 2009,
GUS, Warszawa 2009.
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lonych na podstawie obliczonej wartości wskaźnika odległości od wzorca i podziału
przedziału <0; 1> na jednakowe części. Im mniejsza wartość wskaźnika syntetycznego, tym województwo charakteryzuje się większym stopniem podobieństwa do
hipotetycznego województwa, uznanego za wzorzec (stan przyjęty za najkorzystniejszy). Mamy zatem grupy województw:
–– klasa I – wartość wskaźnika syntetycznego jest z przedziału <0; 0,16> – sytuacja
najlepsza,
–– klasa II – wartość wskaźnika syntetycznego jest z przedziału <0,16; 0,33>,
–– klasa III – wartość wskaźnika syntetycznego jest z przedziału <0,33; 0,50>,
–– klasa IV – wartość wskaźnika syntetycznego jest z przedziału <0,50; 0,66>,
–– klasa V – wartość wskaźnika syntetycznego jest z przedziału <0,66; 0,83>,
–– klasa VI – wartość wskaźnika syntetycznego jest z przedziału <0,83; 1> – sytuacja najmniej korzystna dla województwa.
Podział województw na klasy otrzymany w wyniku analizy wartości wskaźników odległości od wzorca, obliczonych przy wykorzystaniu zmiennych odnoszących się do warunków życia, przedstawia się następująco:
Tabela 3. Podział województw na klasy na podstawie wartości wskaźnika syntetycznego obliczonego
przy wykorzystaniu zmiennych charakteryzujących warunki bytowe
Wyszczególnienie

Województwa – 1999

Województwa – 2008

Klasa – IV

mazowieckie
–
podlaskie, pomorskie, małopolskie, wielkopolskie,
dolnośląskie, łódzkie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie, lubelskie, śląskie
opolskie

Klasa – V
Klasa – VI

lubuskie, świętokrzyskie, podkarpackie
warmińsko-mazurskie

mazowieckie
–
pomorskie, dolnośląskie, lubuskie,
łódzkie, podlaskie, wielkopolskie,
małopolskie, zachodniopomorskie
śląskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
świętokrzyskie, opolskie,
podkarpackie
lubelskie
–

Klasa – I
Klasa – II
Klasa – III

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
–– w roku 2008 nastąpiło mniejsze zróżnicowanie województw pod względem
„warunków życia”. Świadczy o tym węższy obszar zmienności wskaźnika odległości od wzorca. Rozpiętość ta wynosiła w roku 1999 maks. 0,8458 (odległość
między województwami mazowieckim i warmińsko-mazurskim), natomiast
w roku 2008 maks. 0,6589 (odległość między województwem mazowieckim
i podkarpackim),
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–– na przestrzeni dziesięciolecia (1999–2008) wszystkie województwa pogorszyły
swoją sytuację w stosunku do województwa mazowieckiego (oddaliły się od
najlepszego województwa), jest to – jak należy wnioskować – wynik przede
wszystkim dynamicznych zmian w województwie mazowieckim, a w zasadzie
w warszawskiej aglomeracji,
–– województwo mazowieckie dystansuje pozostałe województwa. W obu latach,
1999 i 2008, nie wyłoniono województw, które stanowiłyby klasę II,
–– dla nielicznej grupy województw w roku 1999, tzn. sześciu: mazowieckiego,
śląskiego, podlaskiego, pomorskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, a w roku
2008 tylko w przypadku jednego – mazowieckiego, wartości wskaźników odległości od wzorca były poniżej wartości ρ = 0,5, co wskazuje na zdecydowaną
przewagę nielicznej grupy województw w zakresie warunków życia nad pozostałymi województwami.
Podział województw na klasy otrzymany w wyniku analizy wartości wskaźników odległości od wzorca, obliczonych przy wykorzystaniu zmiennych odnoszących się do sytuacji gospodarczej, przedstawia się następująco:
Tabela 4. Podział województw na klasy przy wykorzystaniu wartości wskaźnika syntetycznego
obliczonego na podstawie zmiennych charakteryzujących działalność gospodarczą
Wyszczególnienie
Klasa – I

Województwa – 1999

Województwa – 2008

mazowieckie

mazowieckie

Klasa – II

śląskie

–

Klasa – III

małopolskie

wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie,
pomorskie

Klasa – IV

pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, małopolskie,
opolskie, podlaskie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie

łódzkie, małopolskie, podlaskie

Klasa – V

podkarpackie, warmińsko-mazurskie

kujawsko-pomorskie, lubuskie,
opolskie, zachodniopomorskie,
świętokrzyskie, lubelskie

Klasa – VI

lubelskie

warmińsko-mazurskie, podkarpackie

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzona analiza w zakresie obszaru dotyczącego sfery gospodarczej pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
–– w roku 1999 w stosunku do roku 2008 nastąpiło większe zróżnicowanie województw pod względem oceny sytuacji gospodarczej. Świadczy o tym większy
obszar zmienności wskaźnika odległości od wzorca. Rozpiętość ta wyniosła w
roku 1999 maksymalnie 0,6617 (odległość między województwem mazowieckim i warmińsko-mazurskim), natomiast w roku 2008 maksymalnie 0,7672 (odległość między województwem mazowieckim i podkarpackim),
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–– swoją pozycję w stosunku do wzorca poprawiło w roku 2008 w porównaniu
z 1999 pięć województw: wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, pomorskie oraz
łódzkie. Można przyjąć, że w tych województwach, na skutek różnych sprzyjających czynników, proces zmian związany ze sferą gospodarczą przebiegał
w analizowanym okresie szybciej i efektywniej niż w pozostałych województwach,
–– najszybsze zmiany odnotowano w województwie mazowieckim, dla którego
wskaźnik syntetyczny w roku 2008 wyniósł 0,1436 i był aż o 0,2178 niższy niż
w przypadku kolejnego regionu na liście, tzn. województwa wielkopolskiego.
Województwo mazowieckie dystansuje pozostałe województwa Polski, zachowując w obu analizowanych latach pierwszą pozycje w rankingu,
–– w roku 1999 jedynie trzy województwa, a w roku 2008 pięć wykazało wskaźnik
odległości od wzorca poniżej wartości ρ = 0,5, co wskazuje na nieliczną grupę
województw uzyskujących istotną przewagę nad pozostałymi w zakresie sytuacji gospodarczej,
–– w obu analizowanych latach w najmniej korzystnej sytuacji pod względem oceny sfery gospodarczej znajdują się województwa od lat postrzegane jako najmniej rozwinięte regiony kraju. Są to województwa: lubelskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
–– uogólniając można stwierdzić, że w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji zarówno pod względem rozważanych w analizie warunków bytowych, jak i w obszarze określonym jako sfera gospodarcza są województwa, których stolicami
są wielkie miasta Polski.
Zaprezentowane w niniejszym artykule różne rankingi regionów, opracowane
dla 16 województw Polski na podstawie odmiennych danych wyjściowych, skłaniają do sformułowania następujących stwierdzeń:
•• następuje szybki proces zróżnicowania polskiej przestrzeni, będący skutkiem
przede wszystkim zmian strukturalnych zachodzących w ramach poszczególnych regionów, w wyniku których pewna grupa województw zwiększa swój dystans w stosunku do regionów najszybciej się rozwijających,
•• pogłębia się dystans pomiędzy województwem mazowieckim a następnie śląskim, wielkopolskim, małopolskim i pozostałymi regionami kraju,
•• wyższą pozycję w rankingach pomału zyskują województwa, których stolicami
są polskie metropolie.
Przeprowadzona analiza wykazała, że okres ostatnich 10 lat skutkował dalszym
rozwarstwieniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego między poszczególnymi regionami kraju. Ze zrozumiałych względów nie można uznać tego zjawiska
za korzystne dla intensyfikacji rozwoju Polski. Wnioski wynikające z przestrzennych analiz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przemawiają za koniecznością
przyjęcia przez Polskę klarownych, stabilnych rozwiązań w zakresie polityki interregionalnej. Celem tej polityki powinien być wymóg przeciwdziałania nadmiernemu zróżnicowaniu w rozwoju poszczególnych obszarów oraz podjęcie wysiłków na
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rzecz stymulacji rozwoju regionów słabo zurbanizowanych, które w wyniku zmiany
uwarunkowań systemowych utraciły swój dynamizm rozwojowy. Realizacja obu
postulatów wymaga przede wszystkim przemyślanej polityki, środków finansowych
oraz systematycznych działań rozłożonych na lata.
Kolejna uwaga odnosi się do konieczności prowadzenia – na użytek formułowania i prowadzenia polityki intraregionalnej – ciągłych analiz przestrzennych w ramach każdego z 16 województw. Poszczególne regiony są o wiele bardziej zróżnicowane wewnętrznie, niż zjawisko to występuje między 16 regionami Polski.
Polityka intraregionalna w sytuacji dynamicznego procesu zróżnicowania polskiej
przestrzeni powinna być ukierunkowana na rozwiązywanie problemów o odmiennym charakterze, występujących w innych częściach tego samego województwa. W
przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia w polskiej przestrzeni z kumulacją
korzystnych zjawisk w dużych miastach oraz pogłębiającym się procesem wykluczania terenów poza dużymi miejskimi ośrodkami. Jednakże taki scenariusz, jeśli w
rzeczywistości miałby miejsce, w długim okresie przyniósłby, w ocenie autorki,
więcej trudnych problemów niż te, z jakimi mają do czynienia na co dzień mieszkańcy województw obecnie wykazujących niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Regional differences in THE development
of Polish regions after the establishment
of territorial self-government
Summary: The aim of the article is to deal with the problem of defining the social and
economic development of Polish regions. The analysis is based on the macroeconomic
measures, which refer to social and economic aspects. The synthetic measure used in the
article corresponds to period between 1999 and 2008, and delivers the answer to the question
whether the differences between economic development of different regions intensified or
decreased in this period. The conclusions drawn from the article might be a basis for further
discussion about the regions which has been successful since the establishment of territorial
self-government in Poland.
Keywords: regional differences, socio-economic development, territorial self-government,
regions.
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