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Wprowadzenie

Przemiany ustrojowe w naszym kraju po 1989 r. oraz włączenie Polski do 

Unii Europejskiej w roku 2004 zasadniczo zmieniły uwarunkowania działal-

ności społeczno-gospodarczej. Zmiany te dotyczą także stosunków ludnościo-

wych, w tym przemian dokonujących się w ramach ekonomicznych grup wieku. 

W związku z tym opis i analiza oraz interpretacja strukturalnego zróżnicowania 

ekonomicznych grup wieku w poszczególnych województwach jest przedmiotem 

niniejszej pracy.

1. Materiał źródłowy oraz cel i metoda pracy

Jako informacje źródłowe do rozważań nad strukturą ekonomicznych 

grup wieku w województwach wykorzystano dane zaczerpnięte z opracowania 

Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów 

wiejskich 2007.

Celem niniejszej pracy jest wyodrębnienie i charakterystyka grup województw 

o podobnej strukturze ekonomicznych grup wieku w 2006 r.

W artykule, zgodnie z materiałem źródłowym, przyjęto trójpodziałową struk-

turę ekonomicznych grup wieku. Wyróżniono w związku z tym wiek:

przedprodukcyjny – wszystkie osoby od 0 do 17 roku życia;a) 

produkcyjny – kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 18 do 64 lat;b) 
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poprodukcyjny – kobiety od 60 roku, a mężczyźni od 65 roku życia i po-c) 

wyżej.

Analizę struktury ekonomicznych grup wieku w województwach prze-

prowadzono wykorzystując procedury porównań addytywnych struktur prze-

strzennych. Dla oceny stopnia strukturalnego zróżnicowania analizowanych 

województw w zakresie ekonomicznych grup wieku zastosowano metody staty-

styki opisowej i metodę grafi czną. Osiągnięte na arytmetycznej drodze wyniki 

(wyodrębnione grupy województw o podobnej strukturze ekonomicznych grup 

wieku – tabela 1) zaprezentowano za pomocą odpowiednio sporządzonej mapki 

(rys. 1).

Metoda porównań addytywnych struktur terytorialnych pozwala na doko-

nanie analizy porównawczej w zakresie strukturalnego zróżnicowania obiektów 

przestrzennych, w tym przypadku omawianych województw, w aspekcie struktury 

ekonomicznych grup wieku.

Struktury badanych obiektów przestrzennych (województw) ujęto zgodnie 

z poniższą macierzą [αip]. Umożliwia to dokonanie analizy na zbiorze złożonym 

z „m„obiektów (p = 1,2...,m), w zakresie struktury zbudowanej z „k„składowych 

(i = 1,2...,k).

(1)

Elementy powyższej macierzy [α
ip
] spełniają warunki:

0 ≤ αip ≤ 1 oraz         (2)

Przestrzenny zbiór obiektów (województw) analizowany jest parami (każdego 

obiektu z każdym). Liczbę (l) możliwych porównań między wszystkimi parami 

obiektów określa poniższy wzór (3):
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l =           (3)

Oceny stopnia zróżnicowania województw w zakresie struktury ekonomicz-

nych grup wieku między wszystkimi badanymi parami obiektów (województw) 

dokonano za pomocą poniżej przytoczonej miary v
pq

1:

; p, q = 1,2,...m       (4)

Miara zróżnicowania v
pq

 posiada unormowane wartości w przedziale [0, 1]. 

Dla pary obiektów o identycznych strukturach miernik ten przyjmuje wartość 0. 

Wzrost wartości tej miary w kierunku jedności oznacza zwiększanie się różnic 

strukturalnych porównywanych obiektów.

Wyniki pomiaru stopnia strukturalnego zróżnicowania między poszcze-

gólnymi parami obiektów v
pq

 tworzą kolejną, poniżej zaprezentowaną macierz 

zróżnicowania struktur [v
pq

]:

(5)

Przy czym w macierzy powyższej zachodzą równości:

vpq = vqp dla p ≠ q oraz vpq = 0 dla p = q      (6)

Jak z powyższego zapisu wynika, macierz (5) jest macierzą symetryczną, której 

elementy leżące na głównej przekątnej przyjmują stałą wartość 0 (porównuje się 

ze sobą jeden i ten sam obiekt).

Dla wyodrębnienia podobnych obiektów przestrzennych (analizowanych woje-

wództw) i skupienia ich w osobne grupy homogeniczne ustalono poziom progowej 

wartości ich zróżnicowania v* według poniższej formuły (7):

1  K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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(v* = v)         (7)

Progową wielkość zróżnicowania v* przyjęto na poziomie średniej arytmetycz-

nej v wartości elementów macierzy (5), zgodnie z poniższym wzorem (8)2:

(8)

Przyjęto, że pary obiektów (badanych województw) wykazujące mniejsze zróż-

nicowania od v* (w tym przypadku v* = 0,037) są podobne, te zaś pary obiektów, 

dla których v
pq

 ≥ v* uznano za znacząco zróżnicowane.

Ustalenie wartości progowej v* pozwala także na uproszczenie macierzy [vpq] 

poprzez zastąpienie jej macierzą [wpq].

Przejście do macierzy [wpq] zdefi niowano następująco:

(9)

Uproszczona macierz [wpq] składa się tylko z zer i jedynek. Liczba 1 w ma-

cierzy oznacza, że porównywaną parę obiektów (w tym przypadku województw) 

traktuje się jako dwa obiekty zróżnicowane w znaczącym stopniu, które nie mogą 

należeć do jednej homogenicznej grupy. Zero w macierzy wskazuje natomiast, że 

jest to para obiektów podobnych, które należą do tej samej jednorodnej grupy.

W końcowym etapie do utworzonej w powyższy sposób macierzy [wpq] zasto-

sowano metodę eliminacji wektorów3, a następnie metodę najlepszego wyboru4. 

W wyniku tego postępowania otrzymano grupy obiektów – badanych województw 

o podobnej strukturze ekonomicznych grup wieku, które przedstawiono tak w ta-

beli 1, jak również na rysunku 1.

2  Ibidem.
3  S. Chomątowski, A. Sokołowski, Taksonomia struktur, „Przegląd Statystyczny”, Zeszyt nr 

2/1978.
4  F. Wysocki, W. Wagner, O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych em-

pirycznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9/1989.
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2. Prezentacja oraz interpretacja wyników przeprowadzonej analizy

W rezultacie dokonanej analizy strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych 

grup wieku w województwach naszego kraju (2006 r.) wyodrębniono sześć podzbio-

rów tych obiektów (o znacząco różnych charakterystykach w badanym zakresie). 

W całym więc zbiorze analizowanych województw uzyskano cztery jednorodne 

grupy województw oraz dwa pojedyncze obiekty (podzbiór pierwszy i czwarty). 

Podzbiory te uwidoczniono zarówno w tabeli 1, jak również na rysunku 1.

Tabela 1. Grupy województw o jednorodnej strukturze ekonomicznych grup wieku 
w 2006 r. oraz średnie odsetki w analizowanych kategoriach wieku 

w wyodrębnionych grupach podobnych województw

Wyszczególnienie
Wiek 

przedprodukcyjny
Wiek 

produkcyjny
Wiek 

poprodukcyjny
Razem

Grupa I

Pomorskie 0,266 0,625 0,109 1,000

Grupa II

Kujawsko-pomorskie 0,242 0,623 0,135 1,000

Lubuskie 0,231 0,639 0,129 1,000

Małopolskie 0,245 0,607 0,148 1,000

Średnia 0,239 0,623 0,137 1,000

Grupa III

Podkarpackie 0,24 0,603 0,157 1,000

Warmińsko-mazurskie 0,249 0,62 0,131 1,000

Wielkopolskie 0,24 0,629 0,131 1,000

Zachodniopomorskie 0,239 0,635 0,126 1,000

Średnia 0,242 0,622 0,136 1,000

Grupa IV

Dolnośląskie 0,218 0,642 0,139 1,000

Grupa V

Łódzkie 0,216 0,602 0,181 1,000

Mazowieckie 0,23 0,604 0,166 1,000
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Wyszczególnienie
Wiek 

przedprodukcyjny
Wiek 

produkcyjny
Wiek 

poprodukcyjny
Razem

Opolskie 0,199 0,635 0,166 1,000

Śląskie 0,209 0,63 0,161 1,000

Świętokrzyskie 0,219 0,601 0,18 1,000

Średnia 0,215 0,615 0,171 1,000

Grupa VI

Lubelskie 0,225 0,588 0,187 1,000

Podlaskie 0,221 0,571 0,208 1,000

Średnia 0,223 0,58 0,198 1,000

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Rys. 1. Grupy województw o jednorodnych strukturach ekonomicznych 
grup wieku w 2006 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.
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Pierwszy podzbiór województw (obiektów), wyodrębniony jako jednoelemen-

towa grupa (województwo pomorskie), wyróżnia się wśród województw najwyż-

szym odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym – wyraźnie powyżej 25%, 

a jednocześnie najniższym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym – niespełna 

11%. Pozostała część ludności tej grupy to w niemal 63% osoby w wieku pro-

dukcyjnym.

Najmniej różniąca się sytuacja w opisywanym zakresie od tej, jaka występuje 

w pierwszym podzbiorze, dotyczy siedmiu województw grupy drugiej i trzeciej 

(lubuskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, podkarpackie oraz warmińsko-

mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). W grupach tych województw 

przeciętnie prawie 1/4 osób mieści się w wieku przedprodukcyjnym, natomiast 

w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym występuje tutaj średnio odpowiednio 

wyraźnie powyżej 60% i niemal 15% ludności tych grup.

Wyraźnie odmienna sytuacja aniżeli w opisanych dotąd jednostkach teryto-

rialnych występuje w dwóch skrajnie wyodrębnionych grupach (piątej i szóstej) 

obiektów – analizowanych województw (łódzkie, mazowieckie, opolskie, śląskie, 

świętokrzyskie oraz lubelskie i podlaskie). W województwach tych w porównaniu 

z pozostałymi podzbiorami badanych obiektów występuje relatywnie najwięcej 

ludności w wieku poprodukcyjnym – kolejno 17,1% oraz 19,8%. W związku z po-

wyższym druga i trzecia oraz czwarta grupa województw na tle ogółu badanych 

obiektów charakteryzuje się z reguły pośrednimi strukturami odnoszącymi się do 

analizowanych ekonomicznych grup wieku.

Podsumowanie

Analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w woje-

wództwach pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

We wszystkich wyodrębnionych grupach województw wśród ogółu za-1. 

mieszkującej je ludności zdecydowanie przeważa udział osób w wieku 

produkcyjnym od niemal 2/3 w grupie czwartej do prawie 3/5 w podzbio-

rze szóstym.

Efektem delimitacji w zakresie strukturalnego zróżnicowania ekonomicz-2. 

nych grup wieku w województwach jest wyodrębnienie sześciu podzbio-

rów tych obiektów, w tym czterech grup oraz dwóch pojedynczych woje-

wództw:

Pierwsza grupa to podzbiór wyodrębniony jako jednoelementowa grupa (woje-

wództwo pomorskie). Wyróżnia się ono wśród pozostałych województw najwyż-
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szym odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym, a jednocześnie najniższym 

udziałem osób w wieku poprodukcyjnym.

Najbardziej niekorzystna sytuacja, w stosunku do przytoczonego powyżej 

obiektu pierwszego podzbioru, występuje w dwóch wyodrębnionych grupach wo-

jewództw: piątej i szóstej (łódzkie, mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie 

oraz lubelskie i podlaskie). W tych województwach w stosunku do wszystkich 

pozostałych badanych obiektów występuje największy odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym – po blisko 20%. 

Dla realizacji długofalowego programu dochodzenia do korzystnej struktury 

ekonomicznych grup wieku w kraju konieczne są sprzyjające tym działaniom 

postanowienia tak w sferze polityki społeczno-gospodarczej, jak i w dziedzinie 

instytucjonalno-prawnej.

STATISTICAL ANALYSIS OF DIFFERENTIATION OF ECONOMIC 

AGE GROUP ACCORDING TO POLISH PROVINCES

Summary

Th e analysis of diff erentiation of economic age groups in the Polish provinces 
has been done. It allowed to separate six homogeneous subgroups – four sub-
groups and two single provinces. Th e most advantageous age structures have 
provinces in the south-east and the north-west parts of our country. Th ey are 
also characterized by the highest share of population of pre-productive age and 
relatively lower share of population in productive and post-productive age.

Translated by Bronisław Kosowski


