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 Innowacyjność jest terminem powszechnie dziś używanym, ale niejednoznacz-
nie określanym, przez co niekiedy interpretowanym domyślnie. W literaturze 
przedmiotu już wielokrotnie podejmowane były próby sprecyzowania tego poję-
cia, mimo że trudno jest uczynić to w sposób kompleksowy, ta wielowymiarowa 
charakterystyka jest bowiem pewnego rodzaju skrótem myślowym. Nie ma tu 
jednej ogólnie akceptowanej definicji i na próżno szukać jej w słownikach języka 
polskiego. Abstrakcyjność i złożoność tego określenia sprawia, że rozumiane jest 
raczej intuicyjnie. 
 Pojęcie innowacji, pochodzące z łacińskiego innovatio, czyli „odnowienie”, do 
nauk ekonomicznych wprowadził J. Schumpeter1, a szerokie jego postrzeganie, 
zwykle przez pryzmat nowości i zmian, sprawia, że pojawia się w wielu dziedzi-
nach gospodarki. Liczne koncepcje innowacji pozwalają wprowadzać pomysły 
i rozwiązania do tej pory niestosowane, gwarantując postęp technologiczny 
i rozwój. Innowacyjność najczęściej traktowana jest jako zdolność do wprowa-
dzania, tworzenia lub absorpcji nowości wraz z nieustanną chęcią czy też stałą 
motywacją do ciągłego poszukiwania i stosowania w praktyce nowych rozwią-
zań2. Innowacyjność regionów jest węższym pojęciem i ma wymiar terytorialny. 
Jak zauważają P. Niedzielski i K. Łobacz, nazewnictwo związane z innowacyjno-
ścią wywodzi się z innowacji przemysłowych, a konsekwencją zmian systemu 
gospodarczego jest przeniesienie tej problematyki na inną działalność czy dzie- 
dziny3. 
 

KWANTYFIKACJA TEMATU BADAWCZEGO 
 
 Punktem wyjścia do wyspecyfikowania zmiennych, które w miarę kom-
pleksowo opisywałyby innowacyjność w regionach polskich było poznanie tej 
tematyki poprzez studia licznych opracowań i raportów z badań. Kolejny etap 
podjętych działań stanowiła analiza kilkuset różnych wskaźników z ogólno-
dostępnych baz GUS (w tym przede wszystkim Bank Danych Lokalnych, 
                      

1 Schumpeter (1960), s. 104. 
2 Janasz (2002), s. 54. 
3 Niedzielski, Łobacz (2011),  s. 40 i 41. 
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edycje Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej i Rocznika Statystycz-
nego Województw oraz system Strateg). Przy poszukiwaniu zmiennych diagno-
stycznych za nadrzędny uznano dobór merytoryczny w ścisłym tego słowa zna-
czeniu4. 
 Jako kompromis między przesłankami merytorycznymi a ograniczonymi moż-
liwościami informacyjnymi wspomnianych baz danych zaproponowano zestaw 
wskaźników innowacyjności regionów w Polsce w latach 2005—2013, metodycz-
nie zbieżny z wytycznymi unijnymi (Regional…, 2012; Innovation…, 2014). 
Wstępną listę cech poddano dodatkowo selekcji statystycznej w zakresie dyspersji 
(zastosowany klasyczny współczynnik zmienności każdorazowo przekraczał arbi-
tralnie przyjętą wartość progową przyjmowaną najczęściej w tego typu bada- 
niach na poziomie 10%) i korelacji (obliczone współczynniki korelacji Pearsona 
informowały o sile i kierunku zaobserwowanych związków korelacyjnych, które 
każdorazowo poddawano wnikliwej ocenie merytorycznej). Zestaw zmiennych 
diagnostycznych ostatecznie przyjętych na potrzeby prowadzonego badania przed-
stawiono w zestawieniu. 

 

ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH DO BADANIA WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW 
W POLSCE 

Wskaźniki Opis wskaźników 

I1  ............................................... nakłady na działalność badania + rozwój (B+R) w relacji do PKB w % 

I2  ............................................... odsetek osób w wieku 15—64 lata posiadających wyższe wykształcenie 

I3  ............................................... nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB w % 

I4  ............................................... udział nakładów ponoszonych przez podmioty gospodarcze w nakładach na
działalność B+R ogółem w % 

I5  ............................................... odsetek małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących
w inicjatywach klastrowych lub innych sformalizowanych formach współpracy 

I6  ............................................... udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw przemysło-
wych w % 

I7  ............................................... udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw z sektora
usług w % 

I8  ............................................... udział zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem w % 

I9  ............................................... udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do
wysokiej i średniowysokiej techniki (przedsiębiorstwa o liczbie pracują-
cych powyżej 9 osób) w % 

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 W zamyśle autorów artykułu zakres czasowy badania miał obejmować wszyst-
kie pełne lata po akcesji Polski do struktury unijnej, przy czym ograniczona do-

                      
4 Zwolennikami przewagi doboru merytorycznego nad formalnym są też m.in.: Jajuga (1987), 

s. 44; Walesiak (1993a), s. 37; Aldenderfer, Blashfield (1984), s. 20. 
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stępność publikowanych obecnie5 danych statystycznych spowodowała, że jako 
ostatni przyjęto rok 20136. 
 

CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH METOD 
 
 W ramach metod statystycznej analizy wielowymiarowej (SAW), których za-
stosowanie jest niezwykle pomocne w badaniach regionalnych, stosuje się najczę-
ściej dwa główne zadania badawcze: 
 porządkowanie liniowe, czyli uszeregowanie analizowanych obiektów według 

przyjętego kryterium ogólnego, pozwalające ustalić kolejność; 
 grupowanie, czyli podział rozpatrywanych obiektów pod względem kryterium 

ogólnego na podzbiory (klasy, skupienia, grupy), w których zachowano podo-
bieństwo pod względem przyjętych do badania cech.  

 W naszym opracowaniu skupiono się na pierwszym z wymienionych zadań7. 
Celem podjętych badań było przeprowadzenie analizy innowacyjności regionów 
Polski przy użyciu metod porządkowania liniowego wraz z oceną podobieństwa 
wyników. Szczególnej diagnozie poddano wartości cech syntetycznych z uwagi 
na przyjęte kryterium ogólne w kolejnych latach analizowanego przedziału ba-
dań, w tym podejściu bowiem taksonomiczny miernik rozwoju ustalono od-
dzielnie dla każdego roku w rozpatrywanym okresie 2005—2013. Na potrzeby 
hierarchizacji obiektów zastosowano natomiast odpowiednie miary agregatowe, 
tzw. syntetyczne mierniki rozwoju (SMR). W badaniu przyjęto „względny współ-
czynnik rozwoju”, wyrażony wzorem:  
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gdzie: 
 
Wi — względny współczynnik rozwoju, 
k — liczba zmiennych branych pod uwagę w badaniu, 

                      
5 Ostatnia aktualizacja danych nastąpiła 10.02.2015 r.  
6 Dane empiryczne w wyjściowej macierzy dla lat 2005—2013 były kompletne w 82,18%, co 

i tak daje dużo wyższą średnią regionalną dostępność niż w Regional… (2012), s. 25. Brakujące 
dane ostatecznie oszacowano wykorzystując metody ekstrapolacji, ustalanie średnich dla brakują-
cych danych, jak też za niedostępne dane z roku odniesienia przyjęto niekiedy wartości z najbliż-
szego dostępnego roku, co wydaje się zbieżne z praktyką unijną. 

7 W artykule R. Klóski (2014), s. 43—51, znaleźć można rezultaty grupowania województw 
w Polsce pod względem innowacyjności w latach 2005—2012 (w ujęciu tej samej listy zmiennych 
diagnostycznych, jak  pokazano w zestawieniu). W ramach przeprowadzonej klasyfikacji dyna-
micznej wyodrębniono trzy grupy województw o podobnym poziomie innowacyjności pod wzglę-
dem przyjętych do badania cech, a analiza zmian w latach 2005—2012 pozwala wysoko ocenić 
stabilność wyróżnionych skupień. 
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jα  — waga j-tej zmiennej, 

ijz  — znormalizowane metodą unitaryzacji zerowanej wartości ijx  cech staty- 

stycznych uwzględnionych w badaniu, przy czym algorytm dla stymulant 
jest następujący: 
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 Wyższa wartość formuły (1) przyjmującej wartości od 0 do 100 zapewnia 
wyższe miejsce w rankingu. Zmienne przyjęte do badań SMR są znane i często 
wykorzystywane w praktyce, wydają się też metodycznie zbieżne z Summary 
Innovation Index (SII), powszechnie stosowanym w praktyce unijnej8. Identyfi-
kując charakter każdej z uwzględnionych zmiennych diagnostycznych przyjęto, 
że wszystkie wskaźniki innowacyjności, czyli zmienne oznaczone symbolami 

921 ...,,, III  to stymulanty, co jest zbieżne z międzynarodowymi standardami 
pomiaru innowacyjności9. 
 Wartości cech syntetycznych wyznaczone za pomocą wzoru (1) pozwoliły na 
ocenę podobieństwa zbioru obiektów (tu województw) w latach 2005—2013 
pod względem innowacyjności regionów (opisanej przez zmienne )....,,, 921 III

Wykorzystano w tym celu miernik10 zaproponowany przez M. Walesiaka (meto-
dycznie zbieżny z miernikiem rzędu dokładności prognoz typu ex post H. Thei-
la11). Miernik ten wymaga założenia, że wartości porównywanych cech synte-
tycznych rM  i sM  są wyrażone na skali ilorazowej lub przedziałowej i pozwa-
la zmierzyć oddalenie międzyokresowych obiektów, przy czym: 
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 Gdy nie będzie różnic w wartościach porównywanych cech syntetycznych, 
miernik (4) przyjmie wartość 0. Pierwiastek kwadratowy miernika (4) informuje, 

                      
8 Procedurę obliczania SII można znaleźć np. w Innovation… (2013), s. 65 i 66. 
9 Ibidem. 

10 Walesiak (1993b), s. 95—101. 
11 Opis i zastosowanie współczynnika H. Theila znaleźć można m.in. w Klóska (2007), s. 14—30. 
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jaki jest średni rząd odchyleń wartości cech rM  i sM  z okresów r  i .s  Ponad-
to wyrażoną wzorem (4) wielkość można rozłożyć na sumę trzech składników, 
dzięki którym można ocenić, co było przyczyną zauważonych różnic w warto-
ściach porównywanych cech syntetycznych, bowiem: 
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przy czym ),(, .. ssrr SpSp  to, odpowiednio, średnia arytmetyczna i odchyle-

nie standardowe wartości r-tej (s-tej) cechy syntetycznej, a   to współczynnik 
korelacji liniowej Pearsona między wektorami )...,,,( 21 nsss ppp.sp   

i )....,,,( 21 nrrr ppp.rp  
 Mierniki cząstkowe wyrażone wzorami (6)—(8) informują o rzędzie odchyleń 
porównywanych cech syntetycznych, będących wynikiem odpowiednio: 
1) różnicy między średnimi wartościami cech rM  i ,sM  

2) różnicy w dyspersji wartości cech rM  i ,sM  

3) niezgodności kierunku zmian wartości cech rM  i .sM  
 Na podstawie formuły wyrażonej wzorem (1) uszeregowano województwa ze 
względu na innowacyjność (w ujęciu uwzględnionych zmiennych )....,,, 921 III  
Ze statystycznego punktu widzenia pozycje rankingowe są wartościami cechy 
ilościowej na skali porządkowej, a miarami wykorzystywanymi do badania 
współzależności takich zmiennych są m.in. współczynnik korelacji rang Spear-
mana oraz współczynnik tau-Kendalla. Do oceny podobieństw liniowych upo-
rządkowań należy stosować ten drugi z wymienionych12, ale w literaturze do 
podobnych porównań najczęściej jest stosowany współczynnik Spearmana, 
a tau-Kendalla rzadko 13. 
 

                      
12 Stanisz (2006), s. 337; Walesiak (2011), s. 80 i 81. 
13 Kuszewski, Sielska (2010), s. 156. 
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WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
 
 Względny współczynnik rozwoju, wyrażony wzorem (1), przyjęto jako formułę 
syntetyczną (SMR) pozwalającą uporządkować województwa dla każdego roku 
w okresie 2005—2013 pod względem innowacyjności w ujęciu wskaźników 

921 ...,,, III  uwzględnionych w badaniu. Każdej cesze przyznano jednakowe 
znaczenie i zastosowano równe wagi, podobnie jak w praktyce czyni to więk-
szość badaczy14. Wartości pierwotne miernika (1) przedstawiono w tabl. 1. 

 
TABL. 1. WARTOŚCI WSKAŹNIKA Wi  INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW 

Województwa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dolnośląskie  ............... 50,67 54,18 65,16 62,34 50,06 47,93 54,61 59,47 58,08
Kujawsko-pomorskie 31,82 29,99 28,45 29,23 29,94 24,05 31,86 31,92 25,23
Lubelskie  .................... 57,78 51,40 48,42 41,10 41,91 39,73 40,21 40,86 42,64
Lubuskie  ..................... 20,26 16,31 18,45 21,55 18,56 25,79 20,36 25,09 24,38
Łódzkie  ....................... 25,52 28,29 27,15 26,59 24,25 26,12 24,46 34,77 34,53
Małopolskie  ................ 51,01 54,78 55,27 58,27 60,16 45,08 55,29 60,10 59,34
Mazowieckie  .............. 56,91 72,54 77,43 82,81 72,15 67,63 65,05 72,61 68,50
Opolskie  ..................... 32,45 37,26 32,23 29,90 44,40 28,58 41,98 37,41 33,33
Podkarpackie  .............. 52,38 55,57 55,04 53,17 52,53 70,50 65,55 60,71 67,61
Podlaskie  .................... 32,13 37,88 31,57 33,01 27,73 21,61 26,91 27,35 37,33
Pomorskie  ................... 44,78 52,86 55,05 50,56 45,28 43,47 50,38 41,62 38,99
Śląskie  ........................ 44,48 50,58 50,91 47,65 61,33 45,97 45,26 49,00 44,60
Świętokrzyskie  ........... 33,26 34,69 36,77 27,62 23,89 26,48 24,76 30,22 26,39
Warmińsko-mazurskie 18,43 18,59 29,88 13,72 17,80 18,53 23,47 20,20 28,02
Wielkopolskie  ............ 30,54 37,56 43,22 40,43 40,31 40,85 44,21 33,32 29,35
Zachodniopomorskie  28,55 23,95 25,52 23,12 28,75 22,05 22,52 29,97 29,53

 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

 

 Oceniając podobieństwo zbioru obiektów na podstawie wartości cechy synte-
tycznej w dwóch sąsiadujących ze sobą latach badanego okresu wykorzystano 
wzory (4)—(8) (tabl. 2). 

 
TABL. 2. WYNIKI OCENY PODOBIEŃSTWA WOJEWÓDZTW POD WZGLĘDEM 

INNOWACYJNOŚCI NA PODSTAWIE WARTOŚCI SMR 

Porównywane lata 
Wartości miernika 2

rsP i mierników cząstkowych 

2
rsP  2

1P  2
2P  2

3P  

2005—2006  ........................................... 36,2198 8,0714 7,0584 21,0901
2006—2007  ........................................... 24,9180 2,2687 0,5326 22,1167
2007—2008  ........................................... 31,9104 6,0800 2,7835 23,0469
2008—2009  ........................................... 49,9635 0,0161 2,7333 47,2142
2009—2010  ........................................... 78,1164 7,7998 0,2642 70,0524

                      
14 Sokołowski (1984), s. 48; Grabiński (1984), s. 13. 
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TABL. 2. WYNIKI OCENY PODOBIEŃSTWA WOJEWÓDZTW POD WZGLĘDEM 
INNOWACYJNOŚCI NA PODSTAWIE WARTOŚCI SMR (dok.) 

Porównywane lata 
Wartości miernika 2

rsP i mierników cząstkowych 

2
rsP  2

1P  2
2P  2

3P  

2010—2011  ........................................... 35,5148 7,0613 0,2145 28,2390
2011—2012  ........................................... 36,4435 1,2298 0,0437 35,1701
2012—2013  ........................................... 21,8605 0,1798 0,0194 21,6612

 
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Przeciętny rząd odchyleń wartości porównywanych cech syntetycznych 
z dwóch sąsiadujących ze sobą lat w badanym okresie wahał się w przybliżo-
nych granicach od 4,68 p.proc. do 8,84 p.proc., przy czym najniższy obserwo-
wano dla lat 2012 i 2013, a najwyższy dla lat 2009 i 2010. Główną przyczyną 
tych różnic była niezgodność kierunku zmian wartości cech syntetycznych. 
 Przedstawione w tabl. 2 wartości pierwotne SMR pozwoliły uporządkować 
województwa w Polsce ze względu na innowacyjność w latach 2005—2013, 
a otrzymane miejsca rankingowe (wartości porangowane) ujęto w tabl. 3. 

 
TABL. 3. POZYCJE RANKINGOWE WEDŁUG INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW 

Województwa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dolnośląskie  ............................ 5 4 2 2 5 3 4 4 4
Kujawsko-pomorskie  .............. 11 12 13 11 10 13 10 11 15
Lubelskie  ................................. 1 6 7 7 8 8 9 7 6
Lubuskie  .................................. 15 16 16 15 15 12 16 15 16
Łódzkie  .................................... 14 13 14 13 13 11 13 9 9
Małopolskie  ............................. 4 3 3 3 3 5 3 3 3
Mazowieckie  ........................... 2 1 1 1 1 2 2 1 1
Opolskie  .................................. 9 10 10 10 7 9 8 8 10
Podkarpackie  ........................... 3 2 5 4 4 1 1 2 2
Podlaskie  ................................. 10 8 11 9 12 15 11 14 8
Pomorskie  ................................ 6 5 4 5 6 6 5 6 7
Śląskie  ..................................... 7 7 6 6 2 4 6 5 5
Świętokrzyskie  ........................ 8 11 9 12 14 10 12 12 14
Warmińsko-mazurskie  ............ 16 15 12 16 16 16 14 16 13
Wielkopolskie  ......................... 12 9 8 8 9 7 7 10 12
Zachodniopomorskie  ............... 13 14 15 14 11 14 15 13 11

 
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Na podstawie informacji zawartych w tabl. 4 można sformułować następujące 
wnioski: 
 w badanym okresie czołowe miejsca rankingowe najczęściej należą do tej 

samej grupy województw (pozycję lidera innowacyjności najczęściej zajmuje 
woj. mazowieckie, ale wysoko lokują się też województwa podkarpackie, 
dolnośląskie i małopolskie); 
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 najsłabiej pod względem innowacyjności oceniano woj. warmińsko-mazurskie 
lub woj. lubuskie; 

 największe zmiany pozycji rankingowej (rozstęp) osiągnęło woj. lubelskie 
(8 pozycja — tak było w 2011 r. w stosunku do roku 2005), a najmniejsze 
— woj. mazowieckie (1 pozycja), przy sumie wszystkich rozstępów wyno-
szącej 69. 

 Zgodność liniowych uporządkowań województw (tabl. 3) oceniono przy uży-
ciu współczynnika korelacji rang Spearmana oraz współczynnika tau-Kendalla 
(tabl. 4). 

 
TABL. 4. WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI RANG W KLASYFIKACJI WOJEWÓDZTW 

ZE WZGLĘDU NA INNOWACYJNOŚĆ 

Porównywane lata tau-Kendalla Spearmana 

2005—2006  ........................................................................  0,78 0,91
2006—2007  ........................................................................  0,80 0,94
2007—2008  ........................................................................  0,87 0,94
2008—2009  ........................................................................  0,77 0,91
2009—2010  ........................................................................  0,70 0,87
2010—2011  ........................................................................  0,78 0,90
2011—2012  ........................................................................  0,82 0,92
2012—2013  ........................................................................  0,75 0,88
2005—2013  ........................................................................  0,63 0,81

 
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Na podstawie informacji zawartych w tabl. 4 podobieństwo rankingów inno-
wacyjności regionów w Polsce w latach 2005—2013 okazuje się być wysokie, 
przy czym na podstawie wartości współczynnika tau-Kendalla zgodność tych 
zestawień można ocenić bardziej krytycznie niż na podstawie wartości współ-
czynnika korelacji rang Spearmana. Przywiązując większą wagę do pierwszego 
z nich i porównując ze sobą sąsiednie lata w badanym okresie największe różni-
ce w uporządkowaniu województw wystąpiły w latach 2009 i 2010, a najmniej-
sze w latach 2007 i 2008. 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowane rozważania oraz wyniki badań empirycznych pozwoliły zrea-
lizować postawiony cel naszego opracowania. Podstawą kompleksowej analizy 
innowacyjności regionów jest kwantyfikacja tematu badawczego, a ta napotyka 
szereg problemów spowodowanych przede wszystkim brakiem lub ograniczoną 
dostępnością danych statystycznych. Należy zatem kontynuować prace nad opra-
cowywaniem określonych wskaźników, które poprawią zestawy mierników wyko-
rzystywanych do charakterystyki rozpatrywanej kategorii. Przy dostrzeganych 
dziś ograniczeniach pomiar jest możliwy, ale niejednoznaczny. Metody SAW 
można z powodzeniem wykorzystywać w badaniach innowacyjności regionów. 
Wartości przyjętego SMR wykazują niewielkie zmiany. Przeciętny rząd odchyleń 
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wartości cech syntetycznych z dwóch sąsiadujących ze sobą lat w badanym okre-
sie wynosił kilka p.proc., a główną przyczyną tych różnic była niezgodność kie-
runku zmian wartości cech syntetycznych. Rezultaty przeprowadzonego badania 
potwierdzają powszechnie panujący pogląd o nierównomiernej innowacyjności 
regionów w Polsce. W sporządzonych rankingach w badanym okresie widoczna 
jest wyraźna stabilizacja wysokich pozycji niektórych województw, przy równo-
czesnym powtarzaniu się innych regionów na końcowych miejscach. Ocena po-
dobieństwa uporządkowań województw ze względu na innowacyjność okazuje się 
wysoka. 
 

dr hab. Jan Purczyński — profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 
dr Rafał Klóska — Uniwersytet Szczeciński 
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SUMMARY 
 
Regional innovation is a complex economic category and in the era of 

knowledge-based economy it determines regional development. The ambiguity of 
its measurement, which is the consequence of problems with the quantification 
of the test area as well as the difficulties arising from the lack or limited availa-
bility of certain empirical data, is a methodological challenge that makes scien-
tific and public services of statistics play a huge role in the diagnosis of the 
problem. This issue has been developed and perfected for decades and recently 
research in this area has gained more importance. What proves to be extremely 
useful here are quantitative methods, in particular the methods of multivariate 
statistical analysis (SAW). In this article, by using the capabilities of public in-
formation databases of the CSO (GUS), a set of regional innovation indicators 
in Poland has been proposed — the set methodically convergent with EU guide-
lines. The region is associated with each of the sixteen existing voivodships. By 
using selected SAW methods changes in this area in recent years in Poland has 
been analyzed, including the assessment of the similarity of results over time. 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Научно-исследовательское развитие в регионах является сложной 

экономической категорией, а в эпоху экономики основанной на знаниях 
детерминирует региональное развитие. Двусмысленность его измерения 
являющаяся последствием проблем квантификации этого исследо- 
вательского вопроса, а также трудности связанные с отсутствием или 
ограничением доступа к определенным эмпирическим данным, это вызов 
в области методологии. Это способствует ситуации, что научные круги 
и официальная статистика играют большую роль в изучении этого 
явления. Этот вопрос разрабатывается уже несколько десятилетий. 
В последнее время эти исследования приобретают все большее значение. 
Чрезвычайно полезными являются количественные методы, в частности 
методы статистического многомерного анализа (SAW). Используя инфор- 
мационные возможности общедоступных баз данных ЦСУ, было предло- 
жено — с методической точки зрения сходный с союзными рекоменда- 
циями — набор показателей в области научно-исследовательского 
развития регионов в Польше, где регион совпадает с каждым воево- 
дством. При использовании избранных методов SAW в последние годы 
были оценены изменения в области научно-исследовательского развития 
вместе с оценкой аналогичности результатов. 
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