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ŁAD SPOŁECZNY W POWIATACH  
– ANALIZA PRZY UŻYCIU MODELOWANIA 

RÓWNAŃ STRUKTURALNYCH SEM

Streszczenie: Pojęcie modelowania równań strukturalnych (SEM, Structural Equation Mode-
ling) dotyczy klasy wielowymiarowych statystycznych modeli parametrycznych, w ramach któ-
rej powiązane są ze sobą modele strukturalne i pomiarowe oparte na konfirmacyjnej analizie 
czynnikowej. Właściwością modeli równań strukturalnych (SEM) jest możliwość uwzględnienia 
w modelu zmiennych ukrytych. W artykule podjęta została próba zastosowania metodologii 
SEM do zbadania zależności pomiędzy ładem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym 
w powiatach a poziomem życia jego mieszkańców.

Zarówno ład społeczny, ekonomiczny i środowiskowy, jak i poziom życia mieszkańców 
zostały ujęte w modelu jako zmienne ukryte (czynniki). Estymacja modelu pozwoliła na pozy-
tywną weryfikację postawionej hipotezy modelowej, zgodnie z którą kształtowany przez powiaty 
ład ekonomiczny wpływa dodatnio na kształtowany przez nie ład społeczny i środowiskowy. Po-
nadto udało się ukazać relację dodatnią pomiędzy istniejącym w powiatach ładem w jego ekono-
micznym i społecznym aspekcie a poziomem życia jego mieszkańców.

Słowa kluczowe:  modelowanie, ład społeczny, modele parametryczne, poziom życia, ład środo-
wiskowy i ekonomiczny.

Wprowadzenie

Obecnie trudno wyobrazić sobie jedną miarę odzwierciedlającą stopień rozwo-
ju danego regionu lub poziom życia jego mieszkańców. Zarówno ład ekonomiczny, 
środowiskowy jak i społeczny będące składowymi rozwoju zrównoważonego, wy-
magają zastosowania wielu miar i wskaźników celem przeprowadzenia rzetelnej 
i wiarygodnej analizy porównawczej pomiędzy regionami. Podobnie poziom życia 
mieszkańców nie może być odzwierciedlony jedynie przez produkt krajowy brutto 
per capita czy wskaźnik skolaryzacji. Czynniki te stanowią zmienne ukryte, których 
bezpośredni pomiar jest niemożliwy.

Na uwzględnienie w modelu tego typu zmiennych jak i na testowanie hipotez 
badawczych o dużej złożoności relacji pomiędzy zmiennymi pozwala modelowanie 
równań strukturalnych (SEM, Structural Equation Modeling). Pojęcie to odnosi 
się do klasy wielowymiarowych statystycznych modeli parametrycznych, w ramach 
której powiązane są ze sobą modele strukturalne i pomiarowe oparte na konfirma-
cyjnej analizie czynnikowej.
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Koncepcja rozwoju zrównoważonego z uwzględnieniem ładu 
społecznego, ekonomicznego i środowiskowego

Zasoby naturalne aż do lat siedemdziesiątych XX wieku były traktowane za-
równo przez polityków jak i ekonomistów jako dobra, które będą istniały w nie-
skończoność i nie ulegną wyczerpaniu. Dopiero w roku 1972 podczas konferencji 
Narodów Zjednoczonych w Sztokholmie dostrzeżono realne niebezpieczeństwo 
ograbienia się z własnych naturalnych podstaw życiowych1 wynikające z coraz bar-
dziej nasilającej się degradacji środowiska naturalnego i ujawniających się w związ-
ku z tym barier dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Obecnie obowiązująca definicja rozwoju zrównoważonego pochodzi z roku 
1992 i została ustalona w Rio de Janeiro podczas Szczytu Ziemi. Zgodnie z nią 
rozwój zrównoważony jest „strategią przekształceń ekologicznych, społecznych, 
techniczno-technologicznych i organizacyjnych, których celem jest osiągnięcie ra-
cjonalnego i trwałego poziomu dobrobytu społecznego umożliwiającego przekaza-
nie go następnym pokoleniom bez obawy zagrożenia destrukcją zasobów przyrody 
i ekosystemów”2.

Według S. Kozłowskiego fundamentem rozwoju zrównoważonego są trzy pod-
stawowe cele: trwałość ekologiczna, rozwój ekonomiczny oraz między- i wewnątrz-
pokoleniowa sprawiedliwość społeczna3. Współzależność między realizacją wymie-
nionych celów zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1 Współzależność między realizacją różnych celów rozwoju zrównoważonego

Źródło: Kistowski M., Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego, [w:] Od 
koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, Bia-
łystok 2009.

1 Problemy stanowiące zagrożenie dla naturalnych podstaw życiowych to m.in. ocieplenie 
klimatu, nadmierne używanie zasobów odnawialnych, niszczenie ekosystemów czy zagrożenie dla 
zdrowia człowieka

2 J. Gudowski, Ignacy Sachs jako prekursor koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Od 
koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, Białystok 2009, 
s. 12–19.

3 M. Kistowski, Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego [w:] Od koncepcji 
ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, Białystok 2009, s. 20–30.
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Po dzień dzisiejszy otwarta jest dyskusja wokół pojęcia zrównoważonego roz-
woju dotycząca wzajemnych relacji gospodarki, społeczeństwa i środowiska oraz 
kolejności faz tego procesu. Samo istnienie powiązań pomiędzy ładem społecznym, 
ekonomicznym a środowiskowym jest trudne do podważenia.

W tabeli 1 zestawiono grupy i kategorie wskaźników zrównoważonego rozwoju 
z uwzględnieniem podziału na jego aspekt społeczny, środowiskowy i gospodarczy.

Tabela 1. Grupy i kategorie wskaźników zrównoważonego rozwoju

Ład środowiskowy Ład ekonomiczny Ład społeczny

1. Jakość wód i ich ochrona
2.  Jakość powietrza i jego 

ochrona.
3.  Ochrona powierzchni ziemi 

i surowców naturalnych
4.  Jakość i ochrona klimatu 

akustycznego
5.  Ochrona przyrody i krajobra-

zu oraz gosp. przestrzenią
6.  Ochrona przed promienio-

waniem i nadzwyczajnymi 
zagrożeniami środowiska

7.  Dostęp do informacji o śro-
dowisku.

1.  Produkt krajowy brutto 
w regionie.

2.  Rozwój przedsięb. i ak-
tywność zawodowa lud-
ności.

3. Dostęp do infrastruktur.
4.  Zrównoważony rozwój 

wsi.
5.  Zrównoważony rozwój 

turystyki.
6.  Zrównoważony rozwój 

transportu.
7.  Zrównoważony rozwój 

energetyki.

1. Demografia.
2. Zwalczanie ubóstwa.
3.  Zdrowie i jego ochro-

na.
4. Kultura i rekreacja.
5. Edukacja.
6. Mieszkalnictwo.
7.  Bezpieczeństwo pub- 

liczne.
8.  Partnerstwo i równo-

uprawnienie

Źródło:  J. Korol, Ilościowa ocena zmian regionalnego poziomu, „Metody Informatyki 
Stosowanej” 2008, nr 2.

Jednym z podstawowych celów i efektów zrównoważonego rozwoju jest po-
prawa jakości życia zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń. Jakość życia jest 
szeroko rozumianą koncepcją, mającą odmienne znaczenie w aspekcie ekonomicz-
nym, społecznym, medycznym i filozoficznym. Udanej próby przedstawienia moż-
liwych ujęć jakości życia w aspekcie rozwoju zrównoważonego dokonał T. Borys, 
wyszczególniając przy tym jej dziedziny: społeczną, ekonomiczną i środowiskową. 
Elementami charakteryzującymi jakość życia są4:

– bogactwo (dobra materialne znajdujące się w posiadaniu ludzi),
– zdrowie i samopoczucie,
– bezpieczeństwo – w jego wszystkich aspektach,
– stan środowiska naturalnego,
– dostęp do edukacji i szeroko rozumianej kultury,
–  poczucie przynależności do lokalnej społeczności i stosunki międzyludzkie.

4 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna 2005. Waruniki i jakość życia Polaków, Warszawa 
2006.
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Scharakteryzowaną w ten sposób kategorię, jaką jest jakość życia społeczeń-
stwa, opisywać można na dwa sposoby. Pierwszy z nich oparty jest na makroeko-
nomicznych i makrospołecznych wskaźnikach instytucjonalnych, takich jak PKB, 
stopa inflacji, stopa bezrobocia, wskaźnik skolaryzacji, umieralność niemowląt czy 
liczba lekarzy na 100 tys. mieszkańców. Drugi dotyczy opinii członków społeczeń-
stwa i ma jak najbardziej wymiar subiektywny.

W praktyce, a przede wszystkim w statystyce międzynarodowej, wykorzystywa-
ne są następujące mierniki syntetyczne, budowane w oparciu w kluczowe aspekty 
jakości:

–  Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI, The Human Development Index), 
obejmujący PKB per capita, oczekiwaną długość życia, wskaźnik skolary-
zacji oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania.

–  Wskaźnik ubóstwa społecznego (HP1–1, Human Poverty Index), obejmu-
jący prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku 40 lat, wskaźnik analfabety-
zmu wśród dorosłych oraz procent populacji bez dostępu do bieżącej wody 
i dzieci z niedowagą.

–  Wskaźnik ubóstwa społecznego (HP1–2, Human Poverty Index), obejmu-
jący prawdopodobieństwo osiągnięcia wieku 60 lat, wskaźnik analfabety-
zmu wśród dorosłych czy procent populacji żyjącej poniżej poziomu ubó-
stwa i wskaźnik bezrobocia długoterminowego.

–  Wskaźnik QLI5 obejmujący takie czynniki jak: sytuacja materialna, zdro-
wie, życie rodzinne, życie wspólnotowe, klimat i geografia, bezpieczeństwo 
zatrudnienia, wolność polityczna oraz równość płci .

Pomimo powszechnej opinii o wyższości obu miar ubóstwa społecznego jak 
i wskaźnika QLI nad wskaźnikiem HDI, to właśnie wskaźnik rozwoju społecznego 
jest powszechnie stosowany i najczęściej wykorzystywany przy ocenie poziomu ja-
kości życia w statystyce międzynarodowej.

Modelowanie równań strukturalnych

Złożona struktura zjawisk ekonomicznych wymaga stosowania coraz bardziej 
wyszukanych modeli, które mogłyby precyzyjnie je odzwierciedlać. Konieczne sta-
je się włączenie do analizy zmiennych ukrytych (nieobserwowalnych), na których 
ujęcie w modelu ekonometrycznym pozwala metodologia modelowania równań 
strukturalnych (Structural Equation Modeling, SEM). Jest ona efektem połączenia 
analizy czynnikowej rozwijanej historycznie głównie na gruncie psychologii, jak 
i modelowania równań o charakterze przyczynowo-skutkowym stosowanego przez 
ekonometrię.

5 D. Kiełczewski, Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju [w:] Od 
koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, Białystok 2009.
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Modele równań strukturalnych SEM definiuje się jako zestaw procedur i na-
rzędzi statystycznych służących do pomiaru zależności przyczynowych w em-
pirycznych badaniach naukowych. Metodologia SEM pozwala na jednoczesne 
uwzględnianie relacji pomiędzy niezależnymi i zależnymi oraz mierzalnymi (ob-
serwowalnymi) jak i nieobserwowalnymi (ukrytymi) zmiennymi. Ponadto możliwe 
jest ujmowanie w modelu potencjalnych błędów pomiaru wszystkich zmiennych 
obserwowalnych oraz estymowanie i testowanie wariancji oraz kowariancji pomię-
dzy zmiennymi, a także badanie zależności bezpośrednich i pośrednich występują-
cych pomiędzy nimi.

Zmienne ukryte (niemierzalne) są hipotetycznymi konstrukcjami bądź też 
zmiennymi o nieobserwowalnych realizacjach w danej próbie. W związku z tym 
nie istnieje bezpośrednia ani precyzyjna metoda ich pomiaru i można je zmierzyć 
jedynie pośrednio.

Model równań strukturalnych szczegółowo przedstawiony został m.in. w pra-
cach K. Bollena i D. Kaplana6. Konstrukcja ta składa się z modelu opisującego 
powiązania pomiędzy zmiennymi ukrytymi, nazywanego modelem wewnętrznym 
oraz modelu pomiaru endogenicznych i egzogenicznych zmiennych nieobserwo-
walnych, określanego mianem modelu zewnętrznego. Model zewnętrzny jest repre-
zentacją analizy czynnikowej pozwalającą na wyliczenie ładunków poszczególnych 
czynników kształtujących zmienną ukrytą. Model wewnętrzny stanowi zaś analizę 
ścieżkową pozwalającą na określenie związków przyczynowo-skutkowych pomię-
dzy zmiennymi. W wypadku braku zmiennych ukrytych model SEM redukuje się 
do wielorównaniowego modelu ekonometrycznego, zaś w wypadku braku zależno-
ści przyczynowych między zmiennymi do analizy czynnikowej.

Model wewnętrzny (model strukturalny):

   nBη ξ ζ= + Γ +    (1)

gdzie:
 1mxη  – wektor endogenicznych zmiennych ukrytych, 

1kxξ  – wektor egzogenicznych zmiennych ukrytych, 

mxmB  – macierz współczynników regresji przy zmiennych endogenicznych, 

mxkΓ  – macierz współczynników przy zmiennych egzogenicznych, 

1mxζ  – wektor składników losowych.

Model zewnętrzny (model pomiaru) jest dany jako:

   yy η ε= Π +    (2)

6 K. A. Bollen, Structural Equations with Latent Variables, Wiley, 1989; D. Kaplan, Structural 
Equation Modeling: Foundations and Extensions, Sage Publications, 2000.
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   xx ξ δ= Π +    (3)

gdzie:

1pxy  – wektor obserwowalnych zmiennych endogenicznych, 

1qxx  –  wektor obserwowalnych zmiennych egzogenicznych 

,x yΠ Π  – macierze ładunków czynnikowych , 

1 1,px qxε δ  – wektory błędów pomiaru.

W procesie specyfikacji tak opisanego modelu często pojawia się problem 
z jego identyfikowalnością. Warunkiem dostatecznym identyfikowalności7 modelu 
SEM ze względu na parametry jest spełnienie nierówności, postaci

   
( )( 1)

2
p q p qt + + +

≤  (4)

gdzie:
t  – liczba nieznanych parametrów modelu, 
p+q – liczba zmiennych obserwowalnych (endogenicznych p i egzogenicznych q).

Identyfikowalny model SEM estymowany jest najczęściej za pomocą metody 
największej wiarygodności (MNW), uogólnionej metody najmniejszych kwadratów 
(UMNK) oraz metody asymptotycznie niewrażliwej na rozkład (ADF)8. Wybór wła-
ściwej metody zależy od rodzaju danych, rozmiaru próby i rozkładów zmiennych. 
Metodę największej wiarygodności stosować można tylko dla wielowymiarowego 
rozkładu normalnego. Jeżeli rozkład nie spełnia tego warunku, stosować można me-
todę ADF, wymagającą próby liczącej co najmniej 200–500 obserwacji lub UMNK, 
dla której wymagana jest duża próba o liczebności powyżej 2500.

Oszacowany model należy zweryfikować pod względem stopnia dopasowania 
modelu i istotności parametrów. Stopień dopasowania modelu równań struktural-
nych określa się najczęściej poprzez porównanie otrzymanego modelu z modelem 
nasyconym i niezależnym9. Wśród miar stopnia dopasowania modelu SEM za naj-
ważniejsze przyjmuje się statystykę CMIN/ df

h
, miary porównujące estymowany 

7 Aby zapewnić identyfikowalność modelu w praktyce przypisywane są stałe wagi dla oceny 
zależności lub wariancji, aby był spełniony warunek 4. Problem identyfikowalności rozważony 
został w pracy: K. A. Bollen, Structural Equations with Latent Variables, Wiley, 1989

8 Opis metod znaleźć można w pracy: B. M. Byrne, Structural Equation Modeling with 
AMOS. Basic Concepts, Applications, and Programming, New York 2010.

9 W pierwszym z nich zakłada się, że wszystkie zmienne są ze sobą skorelowane, w modelu 
niezależnym zaś, że korelacja nie występuje pomiędzy żadną spośród par zmiennych. Zob.: 
J. C. Loehlin, Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis., Erlbaum 
1987; D. Kaplan, Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions, Sage Publications, 
2000.
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model z modelem bazowym IFI, TFI, RFI, NFI, CFI oraz średniokwadratowy błąd 
aproksymacji RMSEA.

Stopień dopasowania modelu SEM, jak wspomniano powyżej, oceniany jest 
przez szereg miar opartych na koncepcji porównywania estymowanego modelu 
z modelem bazowym. Przykładem takiego wskaźnika jest indeks IFI (Incremental 
Fix Index) określany wzorem:

   b h

b h

T TIFI
T df

−
=

−
     (5)

gdzie:

hT  – statystyka chi kwadrat estymowanego modelu, 

bT  – statystyka chikwadrat modelu bazowego (niezależnego).

Wartości wskaźnika IFI powinny zawierać się w przedziale <0;1>, przy czym 
model uznaje się za dobrze dopasowany, jeśli wartość tego współczynnika jest 
większa od 0,95. W pracy K. A. Bollena10 zalecane jest również wykorzystanie 
wskaźników TFI, RFI, NFI, CFI, których wyliczanie i interpretacja opierają się na 
podobnej zasadzie co IFI.

Dla oceny modelu SEM wykorzystuje się powszechnie wskaźnik RMSEA 
(Root Mean Square Error of Approximation). W przeciwieństwie do opisywanej 
miary IFI, podczas obliczania wskaźnika RMSEA nie następuje porównywanie mo-
delu estymowanego z modelem bazowym. Wskaźnik ten oblicza się wg wzoru:

   
( 1)

h h

h

T dfRMSEA
N df

−
=

−
    (6)

Oznaczenia są analogiczne jak we wzorze 5. Im niższa jest wartość wyliczone-
go na podstawie modelu wskaźnika RMSEA, tym lepszy stopień dopasowania mo-
delu. Przyjmuje się, że dla wartości RMSEA mniejszej od 0,08 model jest dobrze 
dopasowany do danych

Analiza zależności na podstawie modelu równań strukturalnych

Analiza zależności pomiędzy ładem społecznym, gospodarczym oraz środo-
wiskowym a poziomem życia mieszkańców powiatów przeprowadzona została 
w oparciu o dane pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dane na temat powiatów dotyczą 2009 roku, za wyjątkiem war-
tości poszczególnych wydatków budżetowych, dla których w celu dalszej analizy 
obliczono średnią arytmetyczną z lat 2005–2009.

10 K. A. Bollen, dz. cyt.
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Jednym z celów badania była identyfikacja czynników (zmiennych ukrytych) 
reprezentujących poszczególne typy ładu oraz poziom życia mieszkańców. Poszcze-
gólne czynniki wraz z charakteryzującymi je zmiennymi zaprezentowano w ta- 
beli 2.

Tabela 2. Specyfikacja czynników i zmiennych je definiujących

Czynnik Zmienne charakteryzujące
Alfa  

Cronbacha

Jakość życia

p1 –  przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 
w relacji do średniej krajowej (Polska=100)

p2 –  korzystający z instalacji wodociągowej w % ogó-
łu ludności

p3 – pracujący w usługach w % ogółu pracujących

p4 – ilość lekarzy na 1000 ludności

p5 –  ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % 
ogólnej liczby ludności

0,754

Ład ekonomiczny

K1 –  wydatki majątkowe inwestycyjne na transport 
i łączność na 1 mieszkańca

K2 – dochody gminy na 1 mieszkańca

K3 – wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca

0,820

Ład środowiskowy

S1 –  wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska ogółem na 1 mieszkańca

S2 –  wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska na 1 miesz-
kańca

S3 –  wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód 
na 1 mieszkańca

0,943

Ład społeczny

Sp1 –  wydatki budżetu gminy na biblioteki na 
1 mieszkańca

Sp2 –  wydatki na ochronę zdrowia ogółem na 
1 mieszkańca

Sp3 –  wydatki majątkowe i inwestycyjne na ochronę 
zdrowia na 1 mieszkańca

0,719

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Statystyka rzetelności Alfa Cronbacha w wypadku każdej z rozważanych w ar-
tykule zmiennych ukrytych osiąga wartość powyżej 0,7, a w związku z tym po-
szczególne zestawy zmiennych obserwowalnych rzeczywiście mierzą to samo zja-
wisko. Następnie zbudowano model SEM mający na celu weryfikację postawionej 
na wstępie hipotezy, zgodnie z którą kształtowany przez powiaty ład ekonomiczny 
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ma wpływ na kształtowany przez nie ład społeczny i środowiskowy oraz iż istnienie 
tych ładów przekłada się na poziom życia mieszkańców powiatu. Hipotetyczny mo-
del SEM zaprezentowano na rysunku 2.

Rysunek 2. Diagram modelu równań strukturalnych
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Źródło: Opracowanie własne

Wyniki oszacowania modelu metodą największej wiarygodności zaprezento-
wano w tabelach 3 i 4. Tabela 3 zawiera wyniki estymacji dla modelu zewnętrznego, 
a tabela 4 dla modelu wewnętrznego. W tabeli 5 zawarto miary stopnia dopasowa-
nia modelu.

Tabela 3. Oszacowane parametry analizy czynnikowej

Zależność Ocena błąd stand. wartość p

p1 ← Jakość życia 0,512

p2 ← Jakość życia 0,498 0,130 0

k2 ← Ład ekonomiczny 0,985 18,567 0

k1 ← Ład ekonomiczny 0,584 4,834 0
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Zależność Ocena błąd stand. wartość p

k3 ← Ład ekonomiczny 1,009 19,057 0

s 2 ← Ład środowiskowy 0,909 0,022 0

s 1 ← Ład środowiskowy 0,945

sp1 ← Ład społeczny 1,170

sp2 ← Ład społeczny 0,737 0,038 0

sp3 ← Ład społeczny 0,172 0,009 0

s 3 ← Ład środowiskowy 0,935 0,025 0

p3 ← Jakość życia 0,904 0,201 0

p4 ← Jakość życia 0,785 0,024 0

p5 ← Jakość życia 0,849 0,289 0

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Oszacowane parametry modelu rekursywnego

Zależność Ocena
Ocena
stand.

błąd
stand.

wartość p

ł. społeczny ← ł. ekonom. 16,256 0,495 1,284 0

Jakość życia ← ł. ekonom. 4,198 0,679 0,475 0

Jakość życia ← ł. społeczny 0,028 0,147 0,007 0

ł. środowis. ← ł. ekonom. 49,179 0,455 5,357 0

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 5. Miary dopasowania modelu

Model CMIN DF CMIN/DF IFI RMSEA

Estymowany 444,209 73 6,085 0,930 0,116

Nasycony 0,000 0 1

Niezależny 5383,115 105 51,268 0,000 0,364

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z przedstawionymi wynikami dla modelu zewnętrznego w tabeli 3 
wszystkie ładunki czynnikowe są statystycznie istotne. Tabela 4 zawiera wyniki es-
tymacji modelu wewnętrznego. Ze względu na to, iż zmienne obserwowalne wcho-
dzące w skład poszczególnych czynników oparte są na innej skali pomiarowej, nie-
możliwe jest porównanie niezestandaryzowanych ocen tych parametrów. Jedynie 
ich zestandaryzowane wartości pozwalają na porównanie siły wpływu poszczegól-
nych czynników egzogenicznych na endogeniczne zmienne ukryte.

Bezpośredni efekt ładu ekonomicznego na jakość życia jest na poziomie 0,679. 
Dodatkowo jednak czynnik ten ma wpływ na jakość życia poprzez ład społeczny. 
Efekt pośredni tego wpływu jest na poziomie 0,073. W związku z tym całkowity 
wpływ ładu ekonomicznego na poziom życia mieszkańców powiatu wynosi 0,751. 
Siła oddziaływania ładu społecznego na jakość życia jest znacznie mniejsza i wy-
nosi 0,147. Dodatkowo siła oddziaływania ładu ekonomicznego na ład społeczny 
i środowiskowy jest porównywalna i wynosi poniżej 0,5.

Statystyka CMIN/ dfh dla uzyskanego modelu wynosi 6,09. Wartość wskaźni-
ka IFI jest równa 0,93, a wartość RMSEA na poziomie 0,116. Ponadto na poziomie 
istotności 5% wszystkie parametry są statystycznie istotne. Przedstawione miary 
potwierdzają stosunkowo dobre dopasowanie modelu do danych.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono analizę zależności pomiędzy ładem ekonomicz-
nym, środowiskowym i społecznym a poziomem życia mieszkańców powiatów 
z wykorzystaniem metodologii SEM. Na potrzeby badania autorzy utworzyli hipo-
tetyczny model SEM, gdzie zgodnie z założonymi celami artykułu uwzględniono 
czynniki charakteryzujące poszczególne aspekty zrównoważonego rozwoju regio-
nów. Estymacja oraz weryfikacja modelu pozwoliła na identyfikację wyróżnionych 
czynników oraz potwierdzenie istotnego wpływu ładu ekonomicznego na istniejący 
w powiecie ład społeczny i środowiskowy, a także wpływ wymienionych ładów na 
wzrost poziomu życia mieszkańców powiatu.
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Social order in districts – analysis using structural equation 
modelling (SEM)

Summary: The concept of structural equation modelling (SEM) refers to class of multidimen-
sional statistical model, which contains associated together structural models and measurement 
models - based on confirmatory factor analysis. Among the strengths of SEM is the ability to 
construct latent variables. In article the try using SEM methodology to test dependences be-
tween social, economic and environment order as well as quality of life was undertaken.

Quality of life as well as social, economic and environment order were formulated in model 
as latent variables (factors). The results of model estimation allows to positive verification hy-
pothesis that economic order has plus effect on social and environment order in districts. Fur-
thermore the positive relation between economic also as social order and quality of life was 
shown.

Key words:  modeling, social order, parameter model, standard of living, environmental and eco-
nomic order.


