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Analysis of the competitive potential of Polish regions 

Anna Golejewska* 

Damian Gajda** 

 

Abstract 

The paper relates to factors determining regional competitiveness in Poland. The aim of the 
empirical analysis is to compare competitive ability of regions in Poland (NUTS-2 level) in 
2001-2010 and to verify the existence of clusters. It is based on two data sources: Eurostat 
Regional Statistics and Local Data Bank (The Central Statistical Office). Polish regions differ 
essentially in historical, geographical, economic and social dimension. The cluster analysis 
comprises seven idicators: patent applications to the EPO, share of core Human Resources in 
Science and Technology, R&D expenditure, share in lifelong learning, share of population 
with tertiary education, longterm unemployment rate and employment in sectors J and K. 
We apply two classical methods of cluster analysis: hierarchical Ward’s method and non-
hierarchical k-means clustering algorithm. The results confirm substantial diversity of 
competitive potential of Polish regions and its changes in the analysed period, as well as 
ambiguous influence of chosen determinants on competitive positions of particular regions. 
Further research is still needed.  
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Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów1 

Anna Golejewska  

Damian Gajda 

 

Abstrakt 

Artykuł poświęcony jest czynnikom konkurencyjności regionalnej w Polsce. Celem analizy 
jest porównanie zdolności konkurencyjnej regionów w Polsce (poziom NUTS-2) w latach 
2001-2010 oraz określenie grup regionów najbardziej zbliżonych pod względem 
analizowanych cech. Wykorzystano dwa źródła danych: Eurostat Regional Statistics i Bank 
Danych Lokalnych GUS. Polskie regiony wykazują znaczne różnice w aspekcie historycznym, 
geograficznym, gospodarczym i społecznym. W analizie skupień wykorzystano siedem 
wskaźników: nakłady na działalność badawczo-rozwojową, zgłoszenia patentowe do 
Europejskiego Urzędu Patentowego, udział zasobów ludzkich w nauce i technologii (rdzeń), 
udział osób z wyższym wykształceniem, udział w kształceniu ustawicznym, zatrudnienie w 
sektorach J i K oraz stopę długookresowego bezrobocia. Wyniki potwierdziły duże 
zróżnicowanie potencjału konkurencyjnego polskich województw i jego zmiany w czasie oraz 
brak jednoznacznego wpływu przyjętych determinant na pozycje konkurencyjne 
poszczególnych województw. Podjęta tematyka wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz. 

 

Słowa kluczowe:   konkurencyjność regionalna, Polska, analiza skupień 

Kody JEL:   R11, P25, C38 

                                            
1
 Artykuł w niniejszej wersji został zaprezentowany na XI międzynarodowej konferencji naukowej 

PRZEKSZTAŁCENIA REGIONALNYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH „Osiągnięcia i wyzwania 
badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej” we Wrocławiu w październiku 2012 r. i przesłany do 
publikacji w recenzowanej monografii. 
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1 Wprowadzenie 2 

Pojęcie konkurencyjności zastosować można praktycznie do każdego poziomu agregacji 

gospodarczej: przedsiębiorstwa, branży, regionu, czy całej gospodarki narodowej. W 

kategoriach ekonomicznych najprościej określić ją można jako zdolność do osiągania sukcesu 

w rywalizacji gospodarczej. Według Dunninga (Dunning i in. 1998) konkurencyjność oznacza 

„możliwość porównania sytuacji gospodarczej wybranych jednostek bez wyjaśnienia 

przyczyn różnic występujących między nimi”. Stosując tę definicję, najczęściej analizowanym 

wskaźnikiem konkurencyjności jest PKB per capita. Porter (2000) utożsamia konkurencyjność 

z produktywnością. Według autora „produktywność jest podstawową determinantą 

dochodów mieszkańców i standardu  życia w długim okresie”. Krugman (1996) dowodzi, że 

„narody rywalizują o udział w światowych rynkach w taki sam sposób jak przedsiębiorstwa” i 

„jeśli jednemu z nich nie uda się osiągnąć poziomu produktywności, czy technologii drugiego 

znajdzie się w podobnej sytuacji jak przedsiębiorstwo, które nie potrafi dorównać swoim 

rywalom w zakresie kosztów, czy jakości oferowanych przez nich produktów”. 

Celem opracowania jest analiza potencjału konkurencyjnego polskich województw w latach 

2001-2010. Pierwsza część analizy zawiera przegląd koncepcji teoretycznych 

konkurencyjności regionalnej i jej determinant. W drugiej części przeprowadzono analizę 

skupień, która pozwoliła na określenie grup województw najbardziej zbliżonych pod 

względem analizowanych cech. 

 

2 Konkurencyjność regionalna i jej determinanty: aspekt teoretyczny  

Istnieją liczne definicje konkurencyjności miejsca/terytorium (ang. place/territorial 

competitiveness), jednak brak jest w tej materii wyraźnego konsensusu (Steinle, 1992, 

Cheshire, Gordon 1995, Duffy 1995, Storper 1995, 1997,  Begg 1999, 2002, Porter 2000, 

2001, 2003, Camagni, 2003, Krugman 2003, Gardiner, Martin, Tyler 2004, Kitson i in. 2004, 

Bristow 2005, cyt. za Martin 2005). Ciekawe i szerokie ujęcie konkurencyjności regionalnej 

                                            
2
 W rozdziale 2 wykorzystano fragmenty tekstu opublikowanego w: Golejewska A., 2012a. Rozwój regionalny w 

warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej. W 
A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (red.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw 
Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 187-
236. 
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zostało zaproponowane przez Meyera-Stamer’a (2008, s. 3). Według autora oznacza ona 

„zdolność poziomu lokalnego lub regionalnego do generowania wysokich i rosnących 

dochodów oraz wzrostu środków utrzymania jego mieszkańców.” Przytoczona definicja 

podkreśla silny związek między konkurencyjnością a dobrobytem i definiuje region 

konkurencyjny nie tylko przez pryzmat czynników związanych z produkcją, ale również w 

odniesieniu do całościowej sytuacji gospodarczej i istotnego jej elementu tj. trwałego i 

rosnącego poziomu dobrobytu. Ogólnie rzecz biorąc, w podejściu do pojęcia 

konkurencyjności regionalnej zaobserwować można dwa kierunki. W pierwszym z nich 

konkurencyjność regionalna rozpatrywana jest jako suma konkurencyjności firm 

zlokalizowanych w regionie (konkurencyjność mikroekonomiczna), w drugim jako wtórna, 

makroekonomiczna konkurencyjność. Wyróżniamy trzy podstawowe typy definicji 

konkurencyjności: wynikową, czynnikową i najbardziej kompleksową czynnikowo-wynikową 

(Bieńkowski 2008). Pierwszy typ odnosi się do rezultatów osiąganych przez daną gospodarkę, 

skupiając się na ocenie osiągniętej przez nią pozycji konkurencyjnej. Wadą tej definicji jest 

koncentracja na wynikach gospodarczych, z pominięciem ich przyczyn. W przypadku 

drugiego typu definicji, ocenie podlega potencjał konkurencyjny (zdolność konkurencyjna). 

Takie podejście do problematyki konkurencyjności oznacza analizę zjawisk ekonomicznych 

decydujących o sukcesie gospodarczym państwa czy regionu, umożliwiając tym samym 

ocenę czynników, które decydują o ich przyszłej pozycji konkurencyjnej. Należy pamiętać o 

tym, że zastosowanie tego podejścia bez uzupełnienia go o ocenę osiągniętej pozycji 

konkurencyjnej może prowadzić do przyjęcia błędnych założeń co do zestawu determinant 

konkurencyjności, gdyż ten zmienia się wraz z osiąganą przez daną gospodarkę pozycją 

konkurencyjną (Radło 2008). Ostatni typ łączy w sobie oba wymienione wyżej podejścia.  

Zjawisko konkurencyjności i czynników determinujących jej zmiany stanowi przedmiot 

zainteresowania wielu teorii, od klasycznej i neoklasycznej po nową teorię wzrostu, czy nową 

teorię handlu.  Jako uzupełnienie makroekonomicznego podejścia mogą posłużyć również 

teorie z pogranicza mikroekonomii i socjologii. Mowa tu przede wszystkim o teorii wzrostu 

obszarów zurbanizowanych (urban growth theory), nowej ekonomii instytucjonalnej, 

ekonomii strategii biznesu (business strategy economics, Shatz, Venables 2002, teoria 

klastrów Portera), czy ewolucyjnej ekonomii Schumpetera. We wszystkich z przedstawionych 

teorii brakuje jednego bardzo istotnego z punktu widzenia regionów elementu, mianowicie 
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wymiaru terytorialnego (przestrzennego). Jest on obecny w geografii ekonomicznej 

obejmującej trzy nurty: właściwą geografię ekonomiczną, ekonomię regionalną i nową 

geografię ekonomiczną (Krugman 1991, Baldwin i in. 2003, Harris 2008). Z uwagi na fakt, że 

geografia ekonomiczna długo nie była kojarzona z pojęciem rozwoju regionalnego, a 

przedmiotem jej analiz nie była ściśle konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, ani nawet 

produktywność, obszar jej badań „rozlał się na sąsiednie dyscypliny”.  

Brak jednej koncepcji teoretycznej, która wyjaśniłaby w całości złożoność pojęcia 

konkurencyjności regionalnej skutkuje brakiem konsensusu w zakresie jej determinant oraz 

interakcji czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W krótkim okresie o konkurencyjności 

decydują takie czynniki jak: specjalizacja sektorowa, jakość i gęstość infrastruktury oraz 

pozostałe czynniki wpływające na efektywność kraju/regionu. W długim okresie jej poziom 

zależy od zdolności do utrzymania zmian czynników generujących wzrost produktywności tj. 

technologii, zasobów ludzkich, nakładów na prace badawcze oraz struktury gospodarki 

(Huggins, Izushi 2008). Obecnie, konkurencyjność w coraz większym stopniu warunkowana 

jest poziomem kreatywności oraz tworzeniem, cyrkulacją i absorbcją wiedzy. Nie powinna 

być oceniana wyłącznie na podstawie skumulowanego bogactwa. Według Huggins’a (2008) 

oznacza ona „zdolność wykorzystania indywidualnych, specyficznych i wartościowych 

zasobów, które trudno jest imitować konkurentom” 

Względność pojęcia konkurencyjności oznacza potrzebę porównywania regionów, ich 

ciągłego monitoringu i poszukiwania najlepszej praktyki. W konsekwencji, wzrasta liczba 

badań i wskaźników wykorzystywanych do typowania „zwycięzców”. Szczegółowe 

zestawienie czynników wzrostu gospodarczego oraz przegląd źródeł literatury prezentuje 

Nijkamp (2011, s. 65-66). Do determinant wzrostu należą między innymi: lokalizacja 

geograficzna, zasoby naturalne, stopień otwartości rynku, jakość kapitału ludzkiego, 

infrastruktura, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, instytucje formalne i nieformalne, 

warunki demograficzne, dopasowanie popytu i podaży czynnika pracy oraz innowacje. 

Podobnie jak w przypadku wskaźników konkurencyjności krajów, podejmowane są również 

próby tworzenia zagregowanych wskaźników konkurencyjności regionalnej (Huggins 2003). 

Szczegółowy przegląd prawie pięćdziesięciu analiz konkurencyjności regionalnej i 

wykorzystanych w nich mierników prezentuje Berger (2010). Uwagę zwraca, wysoka 

przeciętna liczba wskaźników konkurencyjności wykorzystywanych w jednej analizie- niemal 
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40, przy rozpiętości od 3 do 246. W niniejszym opracowaniu analizą objęto wybrane 

determinanty konkurencyjności, wykorzystane do budowy indeksu konkurencyjności 

regionalnej EU Regional Competitiveness Index 2010 (Annoni, Kozovska 2010, Dijkstra i in. 

2011). Konkurencyjność regionu, według jego autorów, powinna być rozpatrywana zarówno 

przez pryzmat firm (zgodnie z definicją Światowego Forum Gospodarczego), jak i jego 

mieszkańców (zgodnie z definicją Meyer-Stamer’a). Oznacza ona „zdolność do zapewnienia 

atrakcyjnych i zrównoważonych warunków (do życia i pracy) dla firm i mieszkańców 

regionu”. 

 

3 Analiza skupień 

Celem analizy było porównanie zdolności konkurencyjnej regionów w Polsce oraz określenie 

skupień regionów najbardziej zbliżonych pod względem analizowanych cech. Analizą objęto 

16 regionów NUTS 2 w latach 2001-2010. Badanie przeprowadzone zostało w oparciu o dane 

pochodzące z Eurostatu i GUS-u. Zastosowano dwie klasyczne metody analizy skupień. 

Wyniki aglomeracji z wykorzystaniem metody Warda i kwadratowej odległości euklidesowej 

porównano z rezultatami niehierarchicznego grupowania metodą k-średnich. Metoda Warda 

uważana jest za bardzo skuteczną w zakresie tworzenia homogenicznych skupień (Grabiński 

2003, s.110). Skupienia łączą się tak, aby  wariancja wewnątrzgrupowa była jak najmniejsza. 

Jej charakterystyczną cechą jest generowanie skupień o podobnej liczebności (Balicki 2009, 

s.278). Zaletą metody k-średnich jest z kolei tworzenie liczby k skupień najbardziej między 

sobą zróżnicowanych (Strahl 1998, s. 81). 

W analizie skupień wykorzystano siedem wskaźników. Poziom innowacyjności regionów 

oceniony został na podstawie: wysokości wydatków na działalność badawczo-rozwojową 

wyrażonej jako proc. PKB, ilości zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu 

Patentowego przypadających na milion mieszkańców oraz udziału zasobów ludzkich, tzw. 

rdzenia (core) wyrażonego jako procent aktywnej populacji. Ostatni wskaźnik (HR rdzeń) 

obejmuje osoby wykształcone w szeroko pojętej nauce i technologiach i jednocześnie 

pracujące w zawodzie (OECD 1995). Kapitał ludzki wyrażono w postaci udziału ludności z 

wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25-64 lata oraz jej udziału w procesie 

kształcenia ustawicznego (lifelong learning). Do pozostałych wskaźników wykorzystanych w 
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analizie należały: udział sektorów J i K (finanse i obsługa nieruchomości) w zatrudnieniu oraz 

stopa długookresowego bezrobocia (12 miesięcy i dłużej) .  Wybór wskaźników podyktowany 

był ich wpływem na konkurencyjność, rozpatrywanej przez pryzmat produktywności, w 

długim okresie. Związek między innowacjami i produktywnością jest przedmiotem licznych 

analiz poświęconych tematyce wzrostu gospodarczego. Innowacje traktowane są jako proces 

tworzenia, rozwoju i wykorzystania nowych pomysłów, metod oraz technologii. Wpływają 

one na poprawę konkurencyjności regionów na dwa sposoby. Po pierwsze, skutkują 

zmianami organizacyjnymi, metod produkcji oraz strategii marketingowych, czego efektem 

jest poprawa efektywności produkcji. Po drugie, wynikiem ich realizacji jest wprowadzenie 

na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (Golejewska 2012b). Kolejną istotną 

determinantą produktywności jest kapitał ludzki. Jego wartość i jakość muszą pozostawać na 

wysokim poziomie, tak aby procesy tworzenia i transferu wiedzy przebiegały bez zakłóceń. 

Na poziomie mikroekonomicznym, kapitał ludzki wpływa na poziom wynagrodzeń i 

dochodów, na poziomie makroekonomicznym - stymuluje produkcję, determinuje lokalizację 

działalności gospodarczej, warunkuje realizację procesów innowacyjnych i zdolności 

adaptacyjne technologii tworzonych i wykorzystywanych za granicą (Romer 1990). Do 

kolejnych ważnych czynników konkurencyjności regionalnej należy poziom zaawansowania 

biznesu, warunkujący jego produktywność i potencjalną zdolność reakcji na presję 

konkurencyjną. O jego wysokości świadczy między innymi specjalizacja w sektorach 

generujących wysoką wartość dodaną, do których należą sektory J i K. O konkurencyjności 

terytorium świadczy wreszcie efektywny i elastyczny rynek pracy. Powinien on prowadzić do 

skutecznej alokacji zasobów (Schwab, Porter 2007). Sprawnie działające rynki zapewniają 

przesunięcia pracowników z jednego typu działalności do drugiego szybko i po najmniejszych 

kosztach oraz skutkują fluktuacją płac bez powodowania zakłóceń społecznych (Schwab 

2010). Występowanie problemów strukturalnych na rynku pracy ocenić można na podstawie 

stopy długookresowego bezrobocia.  

 Na podstawie wybranych zmiennych można zauważyć, że polskie województwa w 

badanym okresie zwiększyły swoją konkurencyjność czynnikową. Wartości poszczególnym 

zmiennych poprawiły się. We wszystkich województwach znacznie wzrosły wskaźniki 

związane z kapitałem ludzkim, najwyższy wzrost dotyczył wskaźnika osób z wyższym 

wykształceniem. W latach 2001-2010 odnotowano znaczny spadek stopy długookresowego 
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bezrobocia. O ile w roku 2001 zdarzały się województwa z dwucyfrowym poziomem 

bezrobocia, to w roku 2010 w żadnym z nich wskaźnik ten nie przekraczał 5%. Bardzo 

dynamiczny wzrost zanotowano w udziale zasobów ludzkich (rdzeń). W roku 2001 w kilku 

najsłabszych województwach wskaźnik ten kształtował się na poziomie poniżej  proc., a 

najwyższy był w województwie mazowieckim (12 proc.). W roku 2010 wskaźnik wzrósł we 

wszystkich województwach, przy czym nie odnotowano już wyników jednocyfrowych, a w 

województwie mazowieckim wzrósł do 25 proc. W porównaniu do krajów 

wysokorozwiniętych w polskich regionach zbyt mało inwestuje się w naukę oraz nowe 

technologie. W większości województw wskaźniki te uległy poprawie. Również w przypadku 

udziału zatrudnionych w finansach i obsłudze nieruchomości dynamika wzrostu była niższa 

niż pozostałych wskaźników. Za główną przyczynę można uznać efekt kryzysu finansowego, 

począwszy od 2008 roku, w którym te branże te ucierpiały najbardziej.      

Pierwszą metodą wykorzystaną do grupowania regionów była aglomeracja z zastosowaniem 

metody Warda i kwadratowej odległości euklidesowej (Balicki 2009, s. 215). Na podstawie 

dendrogramu można zauważyć podobieństwa pomiędzy poszczególnymi województwami 

(por. ryc. 1). W 2001 roku, 16 polskich województw stworzyło trzy grupy, przy czym jedna z 

nich obejmowała tylko jedno województwo-stołeczne. Dwie pozostałe podzieliły się na dwie 

podgrupy. Po mazowieckim, drugą grupę tworzą województwa: łódzkie, 

zachodniopomorskie, dolnośląskie i pomorskie. W skład trzeciej wchodzą małopolskie, 

lubelskie i podlaskie. Do grupy czwartej należą: śląskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, 

podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Ostatnią grupę tworzą województwa: świętokrzyskie, 

wielkopolskie i opolskie. W celu sprawdzenia stabilności otrzymanego podziału 

przeprowadzono grupowanie metodą niehierarchiczną. Zastosowano metodę  k-średnich, w 

wyniku czego otrzymano podział na sześć grup województw, zaprezentowany w tab. 1. 

Wyniki metody k-średnich są zbliżone do rezultatów aglomeracji opartej na metodzie Warda, 

przy czym grupa 2 została podzielona na dwie podgrupy. Pierwsza, w skład której wchodzą  

województwo dolnośląskie oraz łódzkie, charakteryzuje się wyższym udziałem wydatków na 

badania i rozwój oraz wyższym bezrobociem długookresowym niż druga podgrupa składająca 

się z województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Pozostałe wskaźniki 

konkurencyjności czynnikowej były na zbliżonym poziomie. Ze względu na bliskość siebie 

tych czterech województw ostatecznie przyjęto podział na dwie podgrupy.  
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Na podstawie macierzy odległości pomiędzy centrami grup zauważono, że najbliżej 

województwa mazowieckiego znajdują się grupy 2 i 3. Natomiast grupy 4 i 5 są w miarę 

blisko siebie i jednocześnie daleko od województwa stołecznego.  

Ryc. 1 Dendrogram województw, 2001 r., metoda Warda 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (Regional Statistics), pakiet Statistica 

Tab. 1. Elementy poszczególnych skupień uzyskanych metodą k-średnich, 2001 r. 

grupa województwa 

I Mazowieckie 

II a,b (a) Łódzkie, Dolnośląskie, (b) Zachodniopomorskie, Pomorskie 

 
III Małopolskie, Lubelskie, Podlaskie 

IV Śląskie, Podkarpackie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie 

V Świętokrzyskie, Wielkopolskie, Opolskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (Regional Statistics), pakiet Statistica 

 

Zgodnie z ryc. 2, najlepszą grupą w zakresie analizowanych zmiennych jest grupa pierwsza, tj. 

województwo mazowieckie. Wysoka konkurencyjność czynnikowa charakteryzuje również 

grupy 2 oraz 3. W przypadku grupy 3 uwagę zwracają: wysoki udział ludności z wyższym 

wykształceniem, duża liczba zgłoszeń patentowych oraz niska stopa długookresowego 
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bezrobocia. Najwyższe wskaźniki (oprócz województwa mazowieckiego) udziału wydatków 

na badania i rozwój oraz osób z wyższym wykształceniem odnotowano w województwie 

małopolskim. Ponadto województwo to posiada bardzo niskie bezrobocie długookresowe, 

aczkolwiek liderem w tym zakresie pozostaje województwo lubelskie. Grupa 2 

charakteryzuje się z kolei bardzo wysokim poziomem zawansowania biznesu i wysokim 

wskaźnikiem HR rdzeń, przy dość wysokiej stopie długookresowego bezrobocia. Na uwagę w 

grupie 2 zasługuje województwo dolnośląskie, które posiada wysokie wskaźniki 

konkurencyjności czynnikowej, przy zaskakująco wysokim, przekraczającym 13 proc. 

bezrobociu długookresowym. Grupy 4 i 5 cechuje niski poziom konkurencyjności. Na 

szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia w grupie 4. W grupie 4 

ciekawym regionem jest województwo śląskie, które posiada jeden z niższych wskaźników 

bezrobocia długookresowego przy najniższym w kraju wskaźniku udziału osób z wyższym 

wykształceniem. Najsłabszym województwem jest warmińsko-mazurskie, które wyróżnia 

najwyższy poziom bezrobocia w grupie. W ostatniej grupie na szczególną uwagę zasługuje 

województwo wielkopolskie, które cechuje bardzo niski wskaźnik bezrobocia 

długookresowego, przy bardzo niskich wskaźnikach zasobów ludzkich oraz kapitału 

ludzkiego. 

 

Ryc. 2 Wartości zmiennych dla środków ciężkości poszczególnych grup, 2001 r.  

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (Regional Statistics) 
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Rezultaty analizy skupień dla roku 2010 otrzymane analogicznie, przy zastosowaniu metody 

Warda, prezentuje ryc. 3. Wyniki dla 2010 roku znacznie różnią się od rezultatów analizy w 

roku bazowym. Województwa stworzyły 4 grupy. Pierwszą z nich stanowi, podobnie jak w 

2001 roku, województwo mazowieckie. Druga grupa składa się z województw: 

małopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i śląskiego. Pozostałe dwie grupy są zbliżone do 

siebie i na podstawie dendrogramu można wysnuć przypuszczenie, że jest to jedna grupa 

składająca się z dwóch podgrup. Do pierwszej podgrupy należą województwo 

zachodniopomorskie, świętokrzyskie, podlaskie, oraz lubelskie, do drugiej zaliczają się 

wszystkie pozostałe województwa. Województwo wielkopolskie znalazło się w grupie 3 

ponieważ wszystkie wskaźniki oprócz stopy bezrobocia i nakładów na działalność badawczo-

rozwojową są na niskim poziomie (poniżej średniej).  

W latach 2001-2010 jednostką zdecydowanie najbardziej odstającą (tzw. outlier) było 

województwo mazowieckie3. W 2010 roku w miarę jednorodne skupisko stanowiła grupa 2, 

charakteryzująca się wysokim potencjałem konkurencyjnym. Najbardziej liczna grupa 3 jest 

również najbardziej zróżnicowana. Grupa ta charakteryzuje się umiarkowaną 

konkurencyjnością czynnikową. Na podstawie dendrogramu można zauważyć, że najbardziej 

podobne są do siebie województwa łódzkie i wielkopolskie  oraz kujawsko-pomorskie i 

opolskie. W obu przypadkach największe różnice dotyczą udziału sektorów J i K w 

zatrudnieniu. Ostatnia grupa składa się z trzech województw Polski Wschodniej: lubelskiego, 

podlaskiego, świętokrzyskiego oraz województwa zachodniopomorskiego, które cechuje 

najsłabsza po województwie świętokrzyskim sytuacja na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Pierwotnie rozważano eliminację z analizy województwa mazowieckiego, jako jednostki najbardziej 

odstającej. Ostatecznie pozostawiono je jako województwo o najwyższym potencjale, stanowiące punkt 

odniesienia dla pozostałych grup. 
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Ryc. 3 Dendrogram województw, 2010 r., metoda Warda 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (Regional Statistics) i GUS, pakiet Statistica 

 

W celu bardziej dokładnej analizy województw grupowanie metodą aglomeracji uzupełniono 

o metodę k-średnich. Uzyskano rezultaty identyczne z wynikami analizy opartej na metodzie 

Warda (por. tab. 2). 

 

Tab. 2 Elementy poszczególnych skupień uzyskanych metodą k-średnich, 2010 r. 

grupa województwa 

I Mazowieckie 

II Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Pomorskie 

III Podkarpackie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, 

Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Łódzkie 

IV Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Zachodniopomorskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (Regional Statistics) i GUS, pakiet Statistica 
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Ryc. 4 Wartości zmiennych dla środków ciężkości poszczególnych grup, 2010 r. 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat (Regional Statistics) i GUS 

 

Na podstawie ryc. 4 można zauważyć, że również w 2010 roku najwyższy potencjał 

konkurencyjny charakteryzował województwo mazowieckie. Wysoki poziom 

konkurencyjności czynnikowej wykazała również grupa 2. Wyróżnia się tu województwo 

pomorskie, którego wskaźniki, takie jak: udział zasobów ludzkich (tzw. rdzenia), kształcenie 

ustawiczne, udział sektorów J i K, czy stopa długookresowego bezrobocia były najlepsze, po 

województwie mazowieckim. Trzecia grupa charakteryzowała się niskim poziomem 

długookresowego bezrobocia i wskaźników kapitału ludzkiego oraz umiarkowanymi 

wydatkami na działalność badawczo-rozwojową. Ze względu na liczbę województw 

wchodzących w jej skład, grupa ta jest najbardziej zróżnicowana. Najniższy udział osób z 

wyższym wykształceniem oraz zasobów ludzkich (tzw. rdzenia) odnotowano w 

województwie kujawsko-pomorskim. Z kolei województwo wielkopolskie oraz lubuskie uznać 

można za najlepsze w grupie, jednak słabsze od województw znajdujących się w grupie 2. 

Grupa czwarta wyróżniała się wysokimi wskaźnikami kapitału ludzkiego, przy bardzo 

wysokim poziomie bezrobocia i niskich pozostałych wskaźnikach. Niewątpliwie najsłabszym 

województwem w grupie 4 jest świętokrzyskie, które cechuje najwyższa stopa 

długookresowego bezrobocia wśród analizowanych województw. Pozostałe województwa w 

tej grupie również charakteryzują się bardzo słabymi wskaźnikami konkurencyjności 

czynnikowej. 
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4 Podsumowanie 

 

Polskie województwa cechuje duże zróżnicowanie w zakresie potencjału konkurencyjnego. 

Wspomniane różnice wynikają z ich przeszłości, położenia geograficznego, wielkości, 

zróżnicowanych reakcji na proces transformacji i odmiennych struktur gospodarczych. 

Analizując wyniki grupowania, można zauważyć, że w 2001 roku najbliżej grupy lidera-

województwa mazowieckiego były grupy 2 i 3 skupiające łącznie siedem województw. W 

2010 roku były to cztery województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie i pomorskie. Z 

kolei grupę województw o najniższym potencjale konkurencyjnym tworzyły w 2010 roku trzy 

województwa Polski Wschodniej: świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie oraz 

zachodniopomorskie.  

W analizowanym okresie do województw o najwyższej zdolności konkurencyjnej należały 

niezmiennie, poza regionem stołecznym, dwa województwa: dolnośląskie i pomorskie. 

Najniższy potencjał konkurencyjny charakteryzował z kolei województwo świętokrzyskie, 

które zarówno na początku jak i końcu badanego okresu znalazło się w ostatniej grupie. W 

2010 roku swoją konkurencyjność czynnikową poprawiły między innymi województwa 

śląskie i małopolskie, które dołączyły do grupy wice-liderów. Zdolność konkurencyjną 

województw Polski Wschodniej cechowała stagnacja lub pogorszenie (lubelskie, podlaskie). 

Wyraźny spadek konkurencyjności czynnikowej odnotowano w przypadku województwa 

zachodniopomorskiego (spadek z drugiej do piątej grupy) oraz łódzkiego (spadek z drugiej do 

trzeciej grupy). Szczególną uwagę zwraca niska konkurencyjność czynnikowa województwa 

wielkopolskiego, które w 2010 roku znalazło się w grupie z województwami Polski 

Wschodniej.  

W związku z przeprowadzoną analizą nasuwa się pytanie, czy zmierzony potencjał 

konkurencyjny polskich województw przekłada się na ich przyszłą pozycję konkurencyjną. 

Odpowiedź brzmi, nie w każdym przypadku. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z 

badania jest fakt, że wysoka wartość wyselekcjonowanych przez autorów wskaźników 

konkurencyjności czynnikowej, które były w pewnej mierze wypadkowymi subiektywnego 

wyboru oraz dostępności danych, nie gwarantuje sukcesu gospodarczego wszystkich polskich 

regionów. O konkurencyjności poszczególnych regionów decydują bowiem zróżnicowane 

czynniki, które powinny być odpowiednio wspierane w strategiach ich rozwoju i polityce 
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regionalnej. Jako przykład może posłużyć województwo wielkopolskie, którego 

konkurencyjność wynikowa, oceniana na podstawie poziomu PKB per capita należy do 

najwyższych w Polsce (po mazowieckim, dolnośląskim i śląskim), a które pod względem 

konkurencyjności czynnikowej zostało w 2010 roku zakwalifikowane do jednej grupy w 

województwem warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Podobna sytuacja miała miejsce w 

przypadku  zachodniopomorskiego, województwa o przeciętnym PKB per capita, które 

znalazło się w jednej grupie z lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim. Otrzymane rezultaty 

potwierdziły, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz, wykorzystujących inny 

(indywidualnie dobrany) zestaw determinant konkurencyjności, dostosowanych do specyfiki 

i poziomu rozwoju poszczególnych województw. Rozwiązanie mogą stanowić studia 

przypadków. Nie powinno to jednak ujmować wartości tego badania jako oceny potencjału 

konkurencyjnego polskich województw.  
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