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Aby zacytować ten rozdział należy podać źródło: Panek, T. (2015). Warunki życia gospodarstw domowych. Analiza porównawcza warunków życia
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Hierarchia województw ze względu na poziom zaspokojenia potrzeb w poszczególnych obszarach warunków
życia była zróżnicowana. W przypadku obszaru dochodów wyraźnie najlepsza sytuacja występowała w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim, a najgorsza w województwach podkarpackim, lubelskim i kujawsko-pomorskim.
W obszarze wyżywienia najwyższym poziomem zaspokojenia potrzeb charakteryzowały się województwa wielkopolskie, małopolskie i opolskie, a najniższym warmińsko-mazurskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.
Potrzeby w zakresie zasobności materialnej były najwyżej zaspokojone w województwach podlaskim, opolskim
i małopolskim, a najniżej w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.
Najwyższy poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie warunków mieszkaniowych występował w województwach
śląskim, małopolskim i podkarpackim, a najniższy w województwach lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
W obszarze kształcenia dzieci najlepsza sytuacja występowała w województwach lubuskim, świętokrzyskim i
opolskim, a najgorsza w warmińsko-mazurskim i lubelskim.
Potrzeby w zakresie ochrony zdrowia na najwyższym poziomie były zaspokojone w województwach opolskim i
małopolskim, a na najniższym w województwach dolnośląskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.
Najwyższym poziomem zaspokojenia potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze charakteryzowały się województwa opolskie, wielkopolskie i lubuskie, a najniższym województwa dolnośląskie, łódzkie i śląskie. W zakresie
wypoczynku najwyższy poziom zaspokojenia potrzeb występuje w województwach mazowieckim, wielkopolskim i
lubuskim, a najniższy w województwach podkarpackim i świętokrzyskim.
Tabela 4.8.1. Warunki życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim w 2015 r. w porządku od najlepszych
do najgorszych według wielkości w ostatniej kolumnie
Obszary warunków życia
Województwo

Małopolskie
Opolskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Mazowieckie
Pomorskie
Śląskie
Podlaskie
Zachodniopomorskie
Dolnośląskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Kujawsko-pomorskie
Łódzkie
Lubelskie
Warmińsko-mazurskie

Dochody
0,374
0,571
0,363
0,473
0,000
0,313
0,383
0,563
0,425
0,361
0,747
0,607
0,653
0,538
0,660
0,582

Wyżywie- Zasobność
nie

materialna

0,193
0,275
0,385
0,075
0,421
0,474
0,355
0,408
0,458
0,628
0,667
0,429
0,658
0,364
0,605
0,809

0,477
0,430
0,696
0,591
0,618
0,668
0,713
0,297
0,502
0,653
0,494
0,469
0,819
0,625
0,524
0,819

Warunki
mieszkaniowe
0,332
0,567
0,501
0,611
0,343
0,388
0,304
0,639
0,401
0,433
0,332
0,701
0,705
0,720
0,724
0,716

Kształcenie Ochrona
dzieci

zdrowia

0,337
0,271
0,239
0,445
0,645
0,502
0,570
0,327
0,654
0,622
0,319
0,251
0,436
0,713
0,704
0,715

0,257
0,234
0,418
0,460
0,576
0,375
0,493
0,652
0,649
0,728
0,723
0,636
0,458
0,678
0,439
0,712

Uczestnictwo w kulturze
0,268
0,213
0,245
0,234
0,257
0,291
0,668
0,598
0,560
0,684
0,317
0,655
0,586
0,678
0,567
0,274

Wypoczynek
0,200
0,201
0,195
0,179
0,145
0,525
0,588
0,625
0,431
0,201
0,649
0,648
0,244
0,632
0,578
0,505

Razem
0,248
0,364
0,375
0,396
0,420
0,467
0,585
0,593
0,608
0,640
0,641
0,642
0,699
0,718
0,727
0,743

Zasadniczym celem grupowania województw było utworzenie grup województw jak najbardziej jednorodnych
ze względu na strukturę warunków życia, opisywaną przez zmienne stanowiące oceny poziomu zaspokojenia potrzeb
w poszczególnych obszarach warunków życia otrzymane w oparciu o taksonomiczną miarę warunków życia (por.
tabela 4.8.1). Grupowania województw dokonano za pomocą metody k-średnich36 (Panek, 2009). Metoda ta maksymalizuje zróżnicowanie międzygrupowe województw oraz minimalizuje zróżnicowanie wewnątrz grup województw.
Punktem wyjścia metody k-średnich jest decyzja o liczbie, na które jest dzielona badana populacja województw.
W przeprowadzonym badaniu przyjęto podział województw na 4 grupy. Wyodrębniono następujące grupy województw o podobnej strukturze warunków życia w 2015 r.:
grupa 1: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i zachodniopomorskie,
grupa 2: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie i warmińsko-mazurskie,
grupa 3: podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie,
grupa 4: lubuskie, małopolskie, opolskie i wielkopolskie.
36

Opis metody k-średnich został przedstawiony w Aneksie 3.2.
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Grupa nr 1

Grupa nr 2

Grupa nr 3

Grupa nr 4

Poziom braku zaspokojenia

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

dochody

zasobność materialna

kształcenie dzieci

Obszary warunków życia

uczestnictwo w
kulturze

Wykres 4.8.1. Oceny warunków życia gospodarstw domowych dla grup województw w 2015 r.
Grupa 1 województw charakteryzuje się relatywnie najwyższym przeciętnym poziomem zaspokojenia potrzeb w
obszarze dochodów oraz warunków mieszkaniowych. Zaspokojenie pozostałych grup potrzeb kształtuje się w tej grupie województw na relatywnie przeciętnym poziomie.
W grupie 2 województw obserwujemy najniższy przeciętny poziom zaspokojenia potrzeb w obszarach wyżywienia, zagospodarowania materialnego warunków mieszkaniowych, kształcenia dzieci oraz uczestnictwa w kulturze.
Natomiast w pozostałych obszarach warunków życia przeciętne zaspokojenie potrzeb jest relatywnie także niskie.
W grupie 3 województwa były w 2015 r. relatywnie najsłabiej zaspokojone potrzeby w obszarach dochodów,
ochrony zdrowia i wypoczynku przy relatywnie najwyższym przeciętnym, w stosunku do innych grup województw,
poziomie zaspokojenia potrzeb w obszarach zasobności materialnej i kształcenia dzieci.
Wreszcie w grupie 4 województw relatywnie najlepiej, w stosunku do innych grup województw, były zaspokojone potrzeby w obszarach wyżywienia, ochrony zdrowia oraz uczestnictwa w kulturze i wypoczynku.
Tabela 4.8.2. Wyniki jednowymiarowych analiz wariancji.
Obszary warunków życia
Dochody
Wyżywienie
Zasobność materialna
Warunki mieszkaniowe
Kształcenie dzieci
Ochrona zdrowia
Uczestnictwo w kulturze
Wypoczynek

BSS
0,315
0,301
0,147
0,266
0,372
0,213
0,223
0,376

df1
3
3
3
3
3
3
3
3

WSS
0,173
0,236
0,156
0,134
0,101
0,179
0,327
0,243

df2
12
12
12
12
12
12
12
12

F
7,277
5,095
3,773
7,940
14,772
4,749
2,741
6,217

W celu oceny mocy dyskryminacyjnej poszczególnych obszarów warunków życia w grupowaniu województw
(ich znaczenia w grupowaniu województw) przeprowadzono szereg jednodniowych analiz wariancji (Panek, 2009).
Na podstawie wartości statystyki F, otrzymanej jako stosunek zróżnicowania międzygrupowego (BSS) do zróżnicowania wewnątrzgrupowego (WSS), ważonych odpowiednimi stopniami swobody (df1 i df2), można uszeregować obszary warunków życia ze względu na ich wagę w grupowaniu województw. Im wyższa jej wartość, tym większa moc
dyskryminacyjna danego obszaru warunków życia. Najwyższą mocą dyskryminacyjną w przeprowadzonym grupowaniu województw charakteryzują się obszary dzieci oraz dochody37.

37 Powyższe wnioski odnoszą się do wyników jednowymiarowych analiz mocy dyskryminacyjnej obszarów warunków życia i nie biorą pod uwagę
efektów wielowymiarowych (Panek i Zwierzchowski, 2013, 339-344).
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