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Wstęp
Praca dotyczy problemu zmiennej jednostki odniesienia1. W ramach problemu
zmiennej jednostki odniesienia rozpatrywane są osobno dwa zagadnienia, problem sposobu podziału przestrzeni oraz problem skali (poziomu agregacji)2.
Istota obydwu problemów określona została w literaturze w kontekście możliwości uzyskania odmiennych wyników badań na skutek zmiany układu jednostek terytorialnych lub w wyniku wykonania procesu agregacji danych.
Problem sposobu podziału przestrzeni opisany jest w literaturze jako problem związany z otrzymywaniem różnych wyników na podstawie analizy danych przestrzennych w zależności od wyboru układu jednostek terytorialnych,
jednak w ramach tego samego poziomu agregacji (Openshaw, Taylor, 1979,
s. 128; Openshaw, 1984b, s. 8). Natomiast problem skali określany jest jako
problem związany z uzyskaniem odmiennych wyników badań pod wpływem
zmiany poziomu agregacji danych przestrzennych (Openshaw, Taylor, 1979, s.
128; Openshaw, 1984b, s. 8).
Celem pracy jest opracowanie nowego podejścia metodologicznego do identyfikacji problemu zmiennej jednostki odniesienia, w tym problemu podziału
przestrzeni oraz problemu skali w przestrzennych badaniach ekonomicznych.
Właściwe zrozumienie tych problemów i ich uwzględnienie w prowadzonych
przestrzennych badaniach ekonomicznych ma istotny wpływ na otrzymywane
wyniki.
1
Termin „problem zmiennej jednostki odniesienia” przyjęty został z pracy Suchecka
(2014, s. 51–52, 56–64). Stanowi on tłumaczenie z języka angielskiego wyrażenia „Modifiable Areal Unit Problem” (MAUP).

Również terminy „problem sposobu podziału przestrzeni” oraz „problem skali”
(„problem poziomu agregacji”) przyjęte zostały z pracy Suchecka (2014, s. 56–64)
i stanowią one tłumaczenie z wyrażeń „Aggregation Problem”, „Zonation Problem”
oraz „Scale Problem” (Openshaw, Taylor 1979, s. 128, Openshaw, 1984b, s. 8).
2
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Przeprowadzone w pracy rozważania koncentrują się wokół następujących
tez:
1. Problem podziału przestrzeni oraz problem skali wymagają redefinicji, uwzględniających kwestię jednorodności przyczynowej danych
przestrzennych.
2. Ustalenie jednorodnego zbioru układów w ramach prowadzonych przestrzennych badań ekonomicznych pozwala na poprawną identyfikację własności jednorodności przyczynowej danych przestrzennych.
3. Błąd identyfikacji jednorodnego zbioru układów oraz błąd wyznaczania obszaru wniosków prowadzą do niepoprawnych wniosków formułowanych
na podstawie wyników analiz przestrzennych.
4. Identyfikacja makrozależności przestrzennych często obciążona jest niebezpieczeństwem popełnienia błędu wyznaczenia obszaru wniosków.
5. Zastosowanie zoning system lub grouping system do losowego wyznaczania
granic układów terytorialnych nie gwarantuje, że odniesione do nich dane
przestrzenne charakteryzują się własnością jednorodności przyczynowej.
6. Identyfikacja problemu zmiennej jednostki odniesienia na podstawie wyznaczanych w sposób losowy układów jednostek terytorialnych ma charakter pozorny.
7. Rozwiązanie problemu podziału przestrzeni pozwala na otrzymanie nowego układu jednostek terytorialnych, przyporządkowanego do jednorodnego zbioru układów.
8. Uwzględnienie składników struktury wewnętrznej ekonomicznych procesów przestrzennych jest niezbędne do właściwego rozważenia problemu
skali.
9. Prawidłowa identyfikacja problemu skali w warunkach autokorelacji przestrzennej wymaga ustalenia właściwej struktury przestrzennej obszaru
i wykonania analiz w jej ramach.
Monografia składa się z sześciu rozdziałów.
Zarówno w przypadku problemu sposobu podziału przestrzeni, jak i problemu skali, kluczową kwestią jest proces agregacji danych. W związku z tym
rozdział pierwszy pracy rozpoczyna się od teoretycznych rozważań na temat
procesu agregacji. Szczegółowo przedstawiony został związek między zagadnieniem agregacji danych oraz problemem zmiennej jednostki odniesienia.
Omówiono także rolę agregacji danych w badaniach ekonomicznych. Teoretyczne rozważania dotyczyły definicji agregacji danych, typów agregacji w podziale na agregację podmiotową, agregację dóbr i agregację w czasie (zob.
Pawłowski, 1969, s. 234–252), budowy systemu agregacji danych oraz specyfiki agregacji danych przestrzennych.
W rozdziale drugim rozważone zostało zagadnienie poprawności przestrzennych badań ekonomicznych oraz poprawności procesu agregacji.
W rozdziale przedstawiony został wyraźny podział przestrzennych badań eko8
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nomicznych na trzy etapy: etap postawienia problemu badawczego, etap wykonania przestrzennej analizy ekonomicznej oraz etap rozwiązania problemu
badawczego na podstawie wniosków uzyskanych z analizy.
W ramach przeprowadzonych rozważań autor wprowadził dwa ważne pojęcia: pojęcie jednorodnego przyczynowo układu danych przestrzennych oraz pojęcie jednorodnego zbioru układów. Przestrzenne badania ekonomiczne mogą
być prowadzone na różnych poziomach agregacji, co wiąże się z koniecznością
zbadania jednorodności przyczynowej danych przestrzennych dla każdego
z tych poziomów. Rozpatrzenie tej kwestii pozwoliło autorowi na opracowanie pojęcia jednorodnego zbioru układów, który określony został w pracy jako
zbiór układów jednostek terytorialnych na różnych poziomach agregacji, gdzie
odniesione do tych układów dane przestrzenne posiadają własność jednorodności przyczynowej. Oznacza to, że ustalenie jednorodnego zbioru układów
w ramach przestrzennych badań ekonomicznych jest koniecznym warunkiem
uzyskania poprawnych wyników badań.
W ostatniej części rozdziału drugiego przedyskutowano podjęty przez
Pawłowskiego problem ustalenia relacji między makroparametrem a mikroparametrami (zob. Pawłowski, 1969, 239–244). W wyniku przeprowadzonych rozważań wyprowadzone zostały równania określające relację między
mikroparametrami dla trzech makroregionów a makroparametrem dla całego
obszaru Polski. Zgodnie z wyznaczoną relacją ocena makroparametru stanowi
kombinację liniową ocen mikroparametrów oraz odpowiednio określonych
wag. Otrzymane wyniki pokrywają się z wnioskami Pawłowskiego dotyczącymi
analizy szeregów czasowych.
W rozdziale trzecim przeprowadzone zostały studia literaturowe nad zagadnieniem zmiennej jednostki odniesienia, a następnie skonfrontowane z rozważaniami z rozdziału pierwszego i drugiego. Na przykładzie konkretnych prac
literaturowych wskazano, na czym polegają słabości przedstawianych w nich
badań nad zagadnieniem zmiennej jednostki odniesienia. W omawianych pracach dotyczących zarówno problemu sposobu podziału przestrzeni, jak i problemu skali, badania wykonywane były na podstawie wybieranych w dowolny
sposób układów jednostek terytorialnych. Ma to duże znaczenie dla przeprowadzanych analiz przestrzennych, ponieważ przyjęcie pojedynczych układów danych przestrzennych, niewchodzących w skład jednorodnego zbioru układów,
prowadzić może do niepoprawnych wniosków. Krytyczna ocena prac z literatury przedmiotu skonfrontowana z rozważaniami autora na temat poprawności przestrzennych badań ekonomicznych wskazała na potrzebę redefinicji
tych problemów. Autor przedstawia propozycję redefinicji obydwu problemów
na końcu rozdziału trzeciego.
W związku z zaproponowaną redefinicją problemu sposobu podziału przestrzeni, w rozdziale czwartym rozważono go na przykładzie przestrzennych
badań ekonomicznych dotyczących rozwoju rolnictwa w Polsce na poziomie
makroregionów. W wyniku wykonanych badań wyznaczony został nowy układ
9
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czterech makroregionów rolniczych, co stanowiło rozwiązanie podjętego przez
autora problemu sposobu podziału przestrzeni.
Następnie w rozdziale czwartym podjęta została ponownie kwestia ustalenia relacji między mikroparametrami a makroparametrem na przykładzie makroregionów rolniczych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono relację
między mikroparametrami dla makroregionów rolniczych SGM a makroparametrem dla obszaru Polski, co poszerzyło postawiony przez Pawłowskiego problem o aspekty przestrzenne.
W rozdziałach piątym i szóstym dokonano analizy problemu skali na podstawie danych generowanych, której celem było sprawdzenie wpływu zmiany
poziomu agregacji na otrzymywane wyniki w ramach wykonanych analiz symulacyjnych. W rozdziale piątym analizy symulacyjne przeprowadzone zostały
na podstawie generowanych danych przestrzennych wyrażonych w wartościach średnich, a w rozdziale szóstym podstawę obliczeń stanowiły generowane dane przestrzenne ważone wielkością obszaru. Zarówno w rozdziale
piątym, jak i w rozdziale szóstym w kolejnych scenariuszach procedury symulacyjnej zakładano wybrane własności procesów przestrzennych.
W scenariuszu pierwszym generowano realizacje procesów szumów przestrzennych o stałym poziomie wartości oczekiwanej i wariancji oraz braku autokorelacji przestrzennej. W scenariuszu drugim analizowano sytuację, gdzie
w wewnętrznej strukturze procesów przestrzennych zakładano występowanie
własności systematycznej niejednorodności. W ostatnim, trzecim scenariuszu
założono możliwość występowania autokorelacji przestrzennej w analizowanych procesach.
Na podstawie wykonanych analiz w ramach scenariusza pierwszego i drugiego nie stwierdzono istotnych różnic w ocenach własności procesów przestrzennych oraz łączących je zależnościach przyczynowych, które byłyby
wynikiem procesu agregacji. Natomiast w przypadku własności autokorelacji
przestrzennej w scenariuszu trzecim ustalono występowanie problemu skali,
gdzie analizowane procesy charakteryzowały się dodatnią autokorelacją przestrzenną. Oznacza to, że w sytuacji identyfikacji autozależności przestrzennych
zachodzą znaczne zmiany w otrzymywanych rezultatach badań na skutek procesu agregacji danych.
Monografia zakończona została podsumowaniem, w którym przedstawione
zostały wnioski z przeprowadzonych rozważań teoretycznych, jak również
z wykonanych analiz symulacyjnych oraz badań empirycznych odnoszących
się do przestrzennych zjawisk ekonomicznych.
Wszystkie obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w ramach oprogramowania R, przy wykorzystaniu gotowych pakietów lub napisanych przez
autora procedur. Część testów statystycznych zostało wykonanych za pomocą
narzędzi programu gretl. Natomiast rysunki przygotowane zostały w programie QGIS. Dane statystyczne pozyskane zostały z bazy Bank Danych Lokalnych
udostępnianej przez Główny Urząd Statystyczny.
10
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