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Regionalne zróĪnicowanie województw po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej
Regional differentiation of provinces after Poland’s accession to
the EU
Synopsis. W pracy przedstawiono klasyfikacjĊ województw ze wzglĊdu na cechy demograficzne
i ekonomiczne. Do analizy wykorzystano metodĊ k Ğrednich. Analiza dotyczyáa lat 2001-2007. Celem
pracy byáo okreĞlenie, czy wstąpienie Polski do UE miaáo wpáyw na zróĪnicowanie województw.
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Abstract. The aim of this paper is to determine the scale of diversification of provinces in Poland.
The investigated time interval is years 2001 to 2007. The research covers 19 variables that allow for
grouping voivodeships in homogenous clusters. The analysis was conducted using the k means
method.
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WstĊp
PostĊpujący proces globalizacji powoduje wzrost znaczenia uwarunkowaĔ
mikroekonomicznych dla producentów rolnych. Na rynku pozostaną tylko ci, którzy
sprostają wzrastającej konkurencji zaleĪnej od marginalnej relacji efektywnoĞciowej
[CzyĪewski 2007]. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe ĪywnoĞü stanowi podstawową potrzebĊ
czáowieka. Dlatego nie moĪna dopuĞciü do marginalizacji znaczenia sektora rolniczego.
W warunkach powszechnej globalizacji waĪna jest zatem szansa równomiernego rozwoju
dla wszystkich przedsiĊbiorstw rolniczych niezaleĪnie od ich poáoĪenia czy uwarunkowaĔ
ekonomicznych.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpáynĊáo na pogáĊbiające siĊ róĪnice miĊdzy
regionami, które są spowodowane przez róĪne czynniki ekonomiczne, geograficzne
i historyczne. NaleĪy zauwaĪyü, Īe podziaá regionalny Polski powoduje nierówne szanse
rozwoju [Pietrzykowski 2009]. Praca ta jest kontynuacją badaĔ dotyczących rozwoju
regionalnego polskich województw po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Stwierdzono, Īe
mimo nierównomiernego rozwoju poszczególnych województw Polska bardzo dobrze
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weszáa w struktury Unii Europejskiej. Zarówno województwa bardzo rozwiniĊte jak i sáabo
rozwiniĊte w równym stopniu korzystają z funduszy UE.
Celem pracy byáo okreĞlenie, czy wstąpienie do UE miaáo wpáyw na zróĪnicowanie
regionalne województw, oraz które z nich i w jaki sposób wykorzystaáy fundusze unijne.

Wyniki badaĔ
Elementami skáadowymi rozwoju województw są czynniki endogeniczne, to znaczy
ziemia, klimat, warunki topograficzne, bliskoĞü morza, kapitaá, postĊp techniczny, oraz
egzogeniczne, to znaczy wpáyw polityki paĔstwa, zaleĪnoĞü gospodarcza, zaleĪnoĞü od
czynników zewnĊtrznych, przymus prowadzenia okreĞlonej polityki [Gáąbicka i GrewiĔski
2003]. NaleĪy równieĪ uwzglĊdniü, oprócz wyĪej wymienionych czynników, czynniki
okreĞlające endogeniczną zdolnoĞü reagowania na zmiany w makrootoczeniu, co
w konsekwencji wpáywa na proces rozwoju regionalnego [Brol 2006]. W nawiązaniu do
powyĪszych rozwaĪaĔ zbiór zmiennych diagnostycznych dobrano tak, aby charakteryzowaá
w sposób poĞredni poziom rozwoju spoáecznego i gospodarczego. W pracy jako obiekty do
klasyfikacji przyjĊto 16 województw. Dla kaĪdego województwa okreĞlono wartoĞci 19
zmiennych opublikowanych przez GUS: C1 - wartoĞü PKB, C2 - wartoĞü dodana brutto w
rolnictwie, C3 - pracujący w rolnictwie, C4 - gospodarstwa rolne indywidualne o
powierzchni 50 ha UR i wiĊcej, C5 - stopa bezrobocia na wsi, C6 - pogáowie bydáa w
gospodarstwach indywidualnych, C7 - pogáowie bydáa na 100 ha uĪytków rolnych, C8 pogáowie trzody chlewnej na 100 ha uĪytków rolnych, C9 - produkcja rolnicza globalna na
1 ha uĪytków rolnych, C10 - produkcja jaj kurzych w gospodarstwach indywidualnych,
C11 - produkcja zwierzĊca na 1 ha uĪytków rolnych, C12 - produkcja Īywca rzeĨnego w
przeliczeniu na miĊso na 1 ha uĪytków rolnych, C13 - plon zbóĪ ogóáem z 1 ha w
gospodarstwach indywidualnych, C14 - zuĪycie nawozów sztucznych (NPK) na 1 ha UR,
C15 - liczba producentów rolnych prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi, C16
- wartoĞü nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie, C17 - wydatki budĪetu województwa w
przeliczeniu na 1 mieszkaĔca na oĞwiatĊ i wychowanie, C18 - wydatki budĪetu
województwa w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca na kulturĊ i ochronĊ dziedzictwa
narodowego, C19 - przeciĊtna liczba emerytów i rencistów (rolników indywidualnych).
Jednak do dalszej analizy wykorzystano tylko 13 zmiennych ze wzglĊdu na to, Īe niektóre z
cech byáy silnie skorelowane ze sobą.
Do klasyfikacji województw wykorzystano metodĊ k Ğrednich. Metoda ta jest metodą
iteracyjną i naleĪy do metod hierarchicznych, w których z góry naleĪy podaü liczbĊ skupieĔ
na jakie chcemy podzieliü badany zbiór danych. Z przeprowadzanych wczeĞniej analiz
wynika, Īe jest to metoda, dziĊki której moĪna w szybki i áatwy sposób przeprowadziü
analizy ekonomiczne dotyczące badanych obiektów (w tym przypadku województw)
[àuniewska i TarczyĔski 2006; Pietrzykowski i Kobus 2008]. Podziaá na poszczególne
skupienia pozwala okreĞliü podobieĔstwa obiektów wewnątrz uzyskanych skupieĔ i róĪnice
pomiĊdzy skupieniami na tle obserwowanych cech.
W analizie badanych obiektów, którymi byáy województwa, przyjĊto podziaá na szeĞü
skupieĔ (k = 6). Liczba ta wynika z poprzednich badaĔ [Pietrzykowski 2009]. Zmienne,
które wykorzystano w metodzie k Ğrednich, uzyskano obliczając przyrosty wzglĊdne dla
cech, za podstawĊ których przyjĊto dane z okresu przed wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Do porównywania uĪyto danych z okresu po roku 2004, ale, aby nie
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uwzglĊdniaü wpáywu kryzysu na ograniczenie rozwoju poszczególnych województw,
ograniczono siĊ do danych z roku 2006. W dalszej analizie rozwaĪano dane z trzech
okresów: pierwszy przed wstąpieniem do UE, drugi w roku 2004 wstąpienia do UE i trzeci
po wstąpieniu do UE (po roku 2004).
W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano nastĊpujący podziaá województw (tab.
1). W pierwszym skupieniu znalazáy siĊ cztery województwa (lubelskie, podkarpackie,
Ğląskie i zachodniopomorskie), w drugim skupieniu byáy trzy województwa (dolnoĞląskie,
podlaskie i warmiĔsko-mazurskie), w trzecim skupieniu znalazáo siĊ tylko jedno
województwo (ĞwiĊtokrzyskie). Do czwartego skupienia weszáy dwa województwa
(lubelskie i pomorskie), natomiast piąte i szóste skupienie miaáy po trzy obiekty. I tak
odpowiednio w piątym znalazáy siĊ województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie
i wielkopolskie, a w szóstym áódzkie, maáopolskie i opolskie.
Tabela 1. Podziaá województw na skupienia z wykorzystaniem metody k Ğrednich
Table 1. Division of the voivodeships set into 6 clusters when using the k-means method.
Kod

Nazwa województwa

Grupa

w3

Lubelskie

1

w9

Podkarpackie

1

w12

ĝląskie

1

w16

Zachodniopomorskie

1

w1

DolnoĞląskie

2

w10

Podlaskie

2

w14

WarmiĔsko-Mazurskie

2

w13

ĝwiĊtokrzyskie

3

w4

Lubuskie

4

w11

Pomorskie

4

w2

Kujawsko-Pomorskie

5

w7

Mazowieckie

5

w15

Wielkopolskie

5

w5

àódzkie

6

w6

Maáopolskie

6

w8

Opolskie

6

ħródáo: opracowanie wáasne.

W dalszej analizie okreĞlono, które z cech wpáynĊáy na taki podziaá na skupienia i co
moĪna powiedzieü o róĪnicach poszczególnych cech w analizowanych województwach
(rys. 1).
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Rys. 1. ĝrednie wzglĊdne przyrosty zmiennych dla szeĞciu skupieĔ, %
Fig. 1. Average relative increases of variables in six clusters, %
ħródáo: badania wáasne.

Na rysunku 1 przedstawiono Ğrednie wartoĞci zmiennych dla poszczególnych skupieĔ
wyznaczonych metodą k Ğrednich. Na osi poziomej przedstawiono poszczególne zmienne,
a na pionowej poziom cechy. Jak widaü najwiĊksze zróĪnicowanie moĪna zaobserwowaü
w cechach C4, C10 i C16. Te cechy przede wszystkim spowodowaáy róĪnice miĊdzy
województwami. Byáy to liczba gospodarstw rolnych indywidualnych o powierzchni 50 ha
UR i wiĊcej), produkcja jaj kurzych w gospodarstwach indywidualnych i wartoĞü nakáadów
inwestycyjnych w rolnictwie.
Widaü, Īe najwiĊksze wartoĞci Ğrednich przyrostów dla cech C4 i C16 uzyskaáy te
województwa, które znalazáy siĊ w trzecim skupieniu. WartoĞci tych cech dla
poszczególnych lat przedstawia rysunek 2. Trzecie skupienie zawiera tylko jedno
województwo ĞwiĊtokrzyskie. Okazuje siĊ, Īe po wstąpieniu do Unii Europejskiej to
województwo stosunkowo dobrze wykorzystaáo szansĊ, jaką niosáa ze sobą akcesja. MoĪna
zauwaĪyü, Īe przyrost cechy oznaczonej jako C4 dla województwa ĞwiĊtokrzyskiego byá w
stosunku do pozostaáych województw duĪy (rys. 2). Na rysunku 2 przedstawiono w postaci
sáupków poziom badanej cechy przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej (zmienna
przed_2004), w roku 2004 (zmienna w_2004) i po wstąpieniu (zmienna po_2004). Na osi
poziomej poáoĪone są województwa, a na osi pionowej umieszczono wartoĞü cechy.
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Rys. 2. WielkoĞü cechy C4 w województwach w trzech okresach, liczba gospodarstw
Fig. 2. Variable C4 for voivodeships in three periods, number of farms
ħródáo: badania wáasne

Rys. 3. WielkoĞü cechy C16 w województwach w trzech okresach, tys. zá
Fig. 3. Variable C16 for voivodeships in three periods, thousand PLN
ħródáo: badania wáasne
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Na rysunku 3 przedstawiono wartoĞü nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie w
poszczególnych województwach. Widaü, Īe województwo ĞwiĊtokrzyskie miaáo wysokie
wartoĞci nakáadów inwestycyjnych w rolnictwie. ChociaĪ inne województwa (np.
województwo wielkopolskie) mają równieĪ wysokie wartoĞci tej cechy, ale przyrost po
wstąpieniu w stosunku do czasu przed wstąpieniem do Unii Europejskiej nie jest tak duĪy.
Podobne wartoĞci nakáadów miaáy równieĪ województwo Ğląskie, pomorskie i kujawskopomorskie.
Na rysunku 4 przedstawiono wartoĞci cechy oznaczonej jako C15 (liczba producentów
rolnych prowadzących produkcjĊ metodami ekologicznymi). Tu przodują województwa
naleĪące do czwartego skupienia (rys. 1): lubuskie i pomorskie. ChociaĪ w innych
województwach liczba producentów, którzy zajĊli siĊ produkcją ekologiczną, jest o wiele
wiĊksza, jednak stosunkowa zmiana miĊdzy okresami przed i po akcesji w wymienionych
dwóch województwach byáa najwiĊksza. NaleĪy równieĪ zauwaĪyü, Īe niestety po roku
2004 bardzo zmalaáa liczba producentów rolnych produkująca metodami ekologicznymi.

Rys. 4. WielkoĞü cechy C15 w województwach w trzech okresach, liczba gospodarstw
Fig. 4. Variable C15 for voivodeships in three periods, number of farms
ħródáo: badania wáasne.

Na rysunku 5 przedstawiono produkcjĊ jaj kurzych w gospodarstwach
indywidualnych. Jak moĪna zauwaĪyü (rys. 1) wystĊpuje duĪe zróĪnicowanie ze wzglĊdu
na tĊ cechĊ. NajwiĊkszy przyrost produkcji jaj kurzych w gospodarstwach indywidualnych
zaobserwowano w skupieniu 5, do którego naleĪą województwa kujawsko-pomorskie,
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mazowieckie i wielkopolskie. W pozostaáych województwach obserwowano raczej spadek
produkcji jaj kurzych.

Rys. 5. WielkoĞü cechy C10 w województwach w trzech okresach, szt.
Fig. 5. Variable C10 for voivodeships in three periods, piece
ħródáo: badania wáasne.

Podsumowanie
W pracy zaprezentowano metodĊ k Ğrednich jako narzĊdzie do szybkiej analizy
danych. Trwaáą cechą rolnictwa w Polsce jest makroregionalne zróĪnicowanie pod
wzglĊdem ich rozwoju. Oprócz cech, które w najwiĊkszy sposób róĪnicowaáy poszczególne
skupienia, naleĪy równieĪ zauwaĪyü pozostaáe cechy, które równieĪ wpáywaáy na
rozróĪnienie poszczególnych województw.
Dokáadna analiza danych pozwoliáa stwierdziü, Īe wstąpienie Polski do Unii
Europejskiej nie byáo hamulcem do rozwoju potencjaáu ekonomicznego polskich
województw. MoĪna stwierdziü, Īe niektóre województwa uzyskiwaáy stosunkowo
wysokie przyrosty badanych cech miĊdzy okresami przed i po akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Przykáadem moĪe byü tutaj województwo ĞwiĊtokrzyskie. NaleĪy jednak
zauwaĪyü, Īe wczeĞniejsza sytuacja ekonomiczna, historyczna i geograficzna województw
nie pozwalaáa na spektakularne efekty akcesji. W konsekwencji powyĪszych rozwaĪaĔ
naleĪy zastanowiü siĊ nad podnoszeniem konkurencyjnoĞü rolnictwa w Polsce w stosunku
do UE miĊdzy innymi przez optymalizacjĊ czynników produkcji i obniĪkĊ kosztów.
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