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RECENZJE

Aleksander Zeliaœ (red.), 2002, Taksonomiczna analiza przestrzennego
zró¿nicowania poziomu ¿ycia w Polsce w ujêciu dynamicznym, Kraków:
Akademia Ekonomiczna, s. 294
Polska przestrzeñ gospodarcza wymaga obecnie dokonania licznych bilansów,
które mog³yby staæ siê przyczynkiem do napisania prac podsumowuj¹cych dotychczasowe osi¹gniêcia okresu transformacji oraz jednoczeœnie s³u¿yæ do próby
oceny konkurencyjnoœci naszych regionów i podregionów przez pryzmat regionów w UE. Podejmuj¹c siê takiego badania, trzeba mieæ na uwadze wiele trudnoœci. Do podstawowych zaliczyæ nale¿y niespójnoœæ materia³u statystycznego
w poszczególnych latach oraz zmiany uk³adu administracyjnego, w wyniku których z 49 województw powsta³o 16. Przeprowadzone w uk³adzie 16 województw
analizy daj¹ czêsto obraz znacznie uproszczony. Wynika to miêdzy innymi z faktu, ¿e najwiêksze ró¿nice w rozwoju spo³eczno-gospodarczym ulegaj¹ zatarciu.
Bardziej celowe jest dokonywanie analiz za pomoc¹ jednostki NTS 3, która pozwala na wiêksz¹ dok³adnoœæ w ocenach. Niestety, po przyjêciu takiej opcji pojawia siê kolejny problem, wi¹¿¹cy siê z brakiem danych sprzed roku 2000. Problemy te w bardzo znacznym stopniu ograniczaj¹ mo¿liwoœci przeprowadzonych
studiów.
Wymienione powy¿ej ograniczenia nie s¹ jedynymi. Spraw¹ najwa¿niejsz¹,
do której rozwa¿enia autorzy pracy wnieœli najwiêkszy wk³ad, s¹ mo¿liwoœci
zastosowania wyspecjalizowanych narzêdzi taksonometrycznych do oceny dynamiki przestrzennego zró¿nicowania poziomu ¿ycia. W literaturze polskiej brakuje kompleksowych prac, podsumowuj¹cych dorobek narzêdziowy analiz w tym
zakresie. Omawiana ksi¹¿ka w znacznym stopniu wype³nia tê lukê, prezentuj¹c
najnowsze osi¹gniêcia statystyki œwiatowej w zakresie analizy taksonomicznej
i prognozowania zjawisk gospodarczych, przy wykorzystaniu do tego celu potencja³u obliczeniowego i mo¿liwoœci operacyjnych arkusza kalkulacyjnego Excel
5.0 oraz pakietu statystycznego Statistica.
Praca sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów, spisu literatury oraz indeksu rzeczowego. Rozdzia³ pierwszy wprowadza czytelnika w zagadnienia zwi¹zane z jakoœci¹,
poziomem i warunkami ¿ycia oraz mierzeniem jakoœci ¿ycia ludnoœci. Drugi rozdzia³ zawiera niezwykle cenne wskazówki dotycz¹ce doboru i kwantyfikacji
zmiennych diagnostycznych. Przytaczane przez autorów wskazówki maj¹ charakter uniwersalny. Autorzy zgodnie twierdz¹, ¿e jest to jeden z najwa¿niejszych
momentów analizy, od którego zale¿y wynik koñcowy, przede wszystkim jego
poprawnoœæ. Przedstawiono równie¿ efektywn¹ metodê badañ stabilnoœci ustalonego zbioru zmiennych diagnostycznych.
W rozdziale trzecim autorzy prezentuj¹ charakterystykê metod normalizacji
zmiennych diagnostycznych. Istotne jest tak¿e poruszone zagadnienie dotycz¹ce
doboru w³aœciwej dla danego zbioru formu³y normalizacyjnej. W rozdziale czwartym omówione zosta³y propozycje metodologiczne konstrukcji syntetycznych
mierników ¿ycia ludnoœci, stanowi¹ce podstawê analiz iloœciowych stosowanych
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w badaniach poziomu ¿ycia ludnoœci. Rozdzia³ pi¹ty ma charakter roboczy. Autorzy przedstawiaj¹ bank danych empirycznych, wymogi stawiane danym oraz
problemy zwi¹zane z obróbk¹ danych statystycznych. Bardzo przejrzyste ujêcie
prezentuje rozdzia³ szósty, który zawiera szczegó³ow¹ analizê przestrzennego zró¿nicowania poziomu ¿ycia ludnoœci w Polsce w latach 1990–1997. Szkoda, ¿e
autorzy nie podjêli próby kontynuowania badania w d³u¿szym okresie, gdy¿ rok
1997, jak ju¿ wspomniano na pocz¹tku, jest swoist¹ barier¹, której pokonanie
by³oby bardzo wskazane. Wynika to chyba z faktu, ¿e badania zosta³y zakoñczone du¿o wczeœniej, tzn. w roku 1998, a cykl wydawniczy opóŸni³ wydanie. Rozdzia³ siódmy pokazuje, jak w ujêciu przestrzenno-czasowym nale¿y budowaæ
œcie¿ki rozwoju poziomu ¿ycia ludnoœci Polski w latach 1998–2001. Du¿a czêœæ
tego rozdzia³u poœwiêcona zosta³a kwestiom metodycznym oraz omówieniu wyników badañ.
Ksi¹¿ka prezentuje nowatorskie ujêcie problemu zastosowania metod taksonomicznych do oceny zjawisk przestrzennego zró¿nicowania poziomu ¿ycia w ujêciu dynamicznym. Prezentowane w niej metody mog¹ znaleŸæ zastosowanie nie
tylko do badania oceny poziomu ¿ycia, ale tak¿e mog¹ staæ siê przydatne przy
innych analizach spo³eczno-gospodarczych. Niestety, jak zwykle przy realizacji
tego rodzaju prac, d¹¿¹cych do mo¿liwie pe³nego przedstawienia problematyki,
otwarta pozostaje kwestia przywi¹zywania wagi do poszczególnych problemów
i analiz empirycznych id¹cych za dokonanym wyborem. Bardzo konsekwentna
realizacja przyjêtego celu badawczego, maj¹ca przekonaæ czytelnika o celowoœci i po¿ytku stosowania wyspecjalizowanych narzêdzi taksonometrycznych w badaniach empirycznych, przynios³a oczekiwany rezultat. Ksi¹¿ka, mimo doœæ specjalistycznego charakteru, jest napisana w sposób bardzo przystêpny nawet dla
osób nie posiadaj¹cych wiedzy fachowej z dziedziny statystyki. Zasadniczym jej
walorem jest mo¿liwoœæ uzyskania nowej wiedzy dziêki nowoczesnemu instrumentarium informatycznemu.
W polskiej literaturze wyraŸnie brakuje podobnych pozycji, które porusza³yby zagadnienia doboru metod przy analizach dynamicznych. Niektóre wykorzystane w niej metody z pewnoœci¹ mog¹ znaleŸæ zastosowanie przy ocenie dystansu dziel¹cego nasze regiony w odniesieniu do wybranych regionów UE. Mo¿na
j¹ zarekomendowaæ zarówno teoretykom, jak i praktykom gospodarczym. Praca
mo¿e byæ szczególnie u¿yteczna przy prowadzeniu badañ ci¹g³ych w urzêdach
i komórkach do spraw rozwoju regionalnego. Mo¿e ona tak¿e byæ polecana jako
podrêcznik dla studentów kierunków ekonomicznych.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka pod redakcj¹ prof. dr. hab. A. Zeliasia z Zak³adu Teorii Prognoz Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
jest prac¹ niezwykle wartoœciow¹ poznawczo i inspiruj¹c¹ dla badaczy, teoretyków i praktyków poszukuj¹cych wiedzy na miarê XXI wieku.
Ewa Nowiñska-£aŸniewska

