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Metodg matematyczno-statystgczne w geografii ekonomicznej
Mathematical and Statistical Methods in Economic Geography
Z a r y s t r e ś c i. Artykuł zawiera przegląd i ocenę zastosowań metod matematyczno-statystycznych w geografii ekonomicznej, poprzedzony ogólnymi uwa,gami na temat związku tych metod z tendencjami do rozwinięcia ujęć ilośCiowych
w geografii.
Autorzy omawiają kolejno metody: opisu statystycznego, wnioskowania statystycznego i metody odwzorowywania relacji ilościowych w postaci modeli grawitacji
i potencjału oraz modeli ekonometrycznych. W zakończeniu autorzy przedstawiają
uwagi w sprawie zakresu stosowalności metod matematyczno-statystycznych w konkretnych warunkach polskich oraz stosunku· tych metod do innych metod, stosowanych w badaniach ekonomicznogeograficznych.

Mimo że dość powszechnie przyjęty jest dzisiaj pogląd o zasadniczej
roli zastosowań matematycznych dla osiągnięcia szybszego i pełniejszego
rozwoju w naukach· społeczno-ekonomicznych, i mimo że można wymienić długą listę zagadnień pierwszorzędnej wagi, które dzięki takiemu zastosowaniu znalazły lub znajdują swoje rozwiązanie, to jednak metody
statystyczno-ekonomiczne nie mają, jak dotychczas pełnego uznania i zastosowania w dziedzinie geografii ekonomicznej. Źródeł tego stanu rzeczy
należy szukać zarówno w tradycyjnym. pojmowaniu geografii ekonomicznej jako nauki programowo idiograficznej, jak i w nieznajomości metod
statystyczno-matematycznych.
·
Idiograficzny program badawczy geografii ekonomicznej prowadzi do
przeceniania znaczenia jednostkowych twierdzeń w opisie i zacieśnienia
ich do opisu słownego jednostkowych faktów. W związku z tym nasuwa
się pytanie, na ,czym polega wyższość ujęcia ilościowego nad opisem słow
nym i dlaczego właściwie mamy dążyć do zastępowania opisu słownego
ujęciem ilościowym· przez dokonywanie pomiaru i obliczanie częstości występowania badanych zjawisk.
Odpowiedź na to pytanie uzasadnia szereg faktów. Przede wszystkim
w opisie jakościowym trudniej jest uniknąć elementów subiektywnych,
wynikających zarówno z faktu wieloznaczności słów, jak i ich mniejszej
dokładności, gdyż opisowi słownemu brakuje niejednokrotnie nazw dla
bardziej zróżnicowanego stopniowania i odmiany cech oraz przedstawiania
przebiegu zachodzących zmian. Opis słowny, mimo że jest często barwny
i ciekawy, ogranicza jednak możliwość ścisłego wnioskowania, brak bowiem określenia wymiarów zjawisk uniemożliwia niejednokrotnie ich porównanie czasowo-przestrzenne i, co za tym idzie, nie pozwala na formułowanie uogólnień i praw o charakterze ilościowym.
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. Żade:r: z. p~z~o~zonych ~arzutów prze.ciwko opisowi słownemu nie go?zl 'jV ~JęCI~ :Ioscwwe,. kt.or~g~ ~elem Jest uniknięcie wad obserwacji
~ op1su Jak?·?cwwego. U~ęc1e 1loscwwe zapewnia przede wszystkim ścisłość
I dokł~d~osc s~me?o op1su przez wprowadzenie charakterystyki liczbowej
sz,czeg?lni~ wazr;eJ dla uch~ycenia n~~ężenia, zróżnicowania i stopni sta~
now. ZJaWIS~, ktore trudno Jest wyrazie słowami. Obok ścisłości wprowadze~Ie okreslanych charakterystyk liczbowych umożliwia nam 'dokonanie
skrotow:ego, syntetyczn~go opisu. Zasadnicza korzyść ujęcia ilościowego
polega Jednak ~a tym, z~ wprowadzenie metod statystycznych i matematycz~ych d~ wnH?skowania pozwala na jednoznaczne i konsekwentne stosowanie okre~loneJ I?etody badawczej, przy czym opracowanie materiałU;
P? dokc:nan1u analizy przydatności metody, ma charakter technicznego zabiegu, .Jak w przypa?ku statysty~~nych uję.ć typologicznych, mających tak
s~erok~e zas~oso~an~e w geografu ekonomiCznej. Dzięki temu proces wyciągania ~nwskow ~est .d?k~ny'Yany .zgodnie z przyjętymi zasadami. Ponadto moze~y dow1edz1ec s1ę, Jaka Jest pewność uzyskanych wniosków.
Wprowa~zen1e ~p~r~t~ statystyki i matematyki umożliwia wreszcie formułowar;I~ u?goln1en 1 praw o charakterze ilościowym, sprawdzanie wiar:ygo~nosci h1pot~z oraz. budowanie matematycznych modelów badanych
ZJaw.Isk, pozwalaJ~C takze na przewidywanie lub koordynację zamierzeń.
plani.st~cznyc~. N 1e zna~zy to oc~ywiś~ie, że opis słowny w ·ogóle można
wyehmu:owac z geografu eko~om1c~neJ. Jednak rozwój nowoczesnej nauki
w _ostatr:-1ch la~ac~ wykazał, ze .d?p1ero :vprowadzenie ilościowych narzę
dzi anal~zy staJ~ s1~ ~rzyczyną JeJ szybkiego rozwoju. Dowodem tego jest
pow?tan1e "': dz1edz1n~e pokrewnyc~ nauk społeczno-ekonomicznych w zakr.esie badan ekono.I?Icznych noweJ.. dyscypliny, posługującej się metodami matematycznymi - ekonometru, a w dziedzinie· badań socjologicznych - s oej ometrii.
Niezależn.ie od wartości i przydatności metod statystyczno-matematycz~ych w In.nych. naukach, charakter i zakres ich wykorzystania w geografu eko.r:-o~ucz?-eJ może budzić wątpliwości. Toteż wydaje się, że dokonana pon1zeJ proba przedstawienia dotychczasowego stanu zastosowań
metod statyst_Y~Zn~-:n~tematyc~nych w geografii ekonomicznej zwróci
uwagę n~ n:oz~Iwc:scl 1 zakres 1ch zastosowania oraz wyjaśni pewne nieporozumienia, Jakie są 2; tym związane.

było natomiast przedmiotem kilku krótkich artykułów i notatek, których
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I
Zagad~~enie stos_ow~:r:ia . metod statystycznych i matematycznych
w geografu ekonomi~zneJ n1e. n:a dotychczas wyczerpującego i systematycznego opracowania. Istni~Je wprawdzie skryptowe opracowanie
Ch. P: P e g u .Y pt. Elemen~s d~ statistique appliquee aux science s geo-·
gr:aph~que~, ~ar~s 1957, ale obeJmUJe ono metody statystyki opisowej głów::-·
n1e. :V odniesieniu do ge?.graf.ii fizy~znej (morfometrii, klimatologii i hydro-·
l?g!-1 oraz sedymentolo~n).; n~e zaWiera natomiast próby uchwycenia specyfiki tych metod w odniesieniU do geografii ekonomicznej 1 . Zagadnienie to
. 1. ~ innych zastosowań metod statystycznych do geografii fizycznej należy wy~1e;~Ic~ M. D o r Y yv a l s k i. Matematyczno-statystyczne metody w geomorforzeg1~d ~eograficzny", t. XXV (1953), z. 2, s. 61-74; D. Ł. A r m a n d

Fifn. ':

· nkc3onalny~e

~

korelacjonnyje swiazi w

fizyczeskoj geografii. "Izwiestia

Wseso~

autorami byli: R. Klopper, Z. Chojnicki, R. Rey.noJds
i W. G. ar r i s o n 2 • Artykuły R. Kloppera i Z. Chojnickiego dotyczą
problematyki podstawowych etapóW badawczy,ch w zakresie zastosowania
metod statystycznych do geografii ekonomicznej. Notatki R. Reynoldsa
i W. Garrisona stanowią krótką dyskusję nad stanem obecnych zastosowań statystyczno-matematycznych w literaturze amerykańskiej oraz stosowalnością wnioskowania statystycznego do badań ekonomicznogeograficznych.
W nielicznych też tylko podręcznikach geografii ekonomkznej zagadnienie stosunku geografii ekonomicznej do statystyki zostało poruszone,
przy czym statystykę traktuje się tu jako źródło danych do sporządzenia
map gospodarczych 13. Taki stan rzeczy można częściowo wytłumaczyć tym,
że w geografii ekonomicznej posługujemy się obecnie w szerszym zakresie
jedynie najprostszymi i czasem przestarzałymi metodami statystycznymi
i to najczęściej w. zastosowaniu do badania zjawisk ludnośdowych,
w mniejszym zaś stopniu gospodarczych, głównie ograniczając się do zestawień sta(ystycznych i· wykresów oraz sumarycznych charakterystyk
liczbowych i wskaźników, zapożyczonych z elementarnej statystyki demograficznej i ekonomicznej. Korzystając z usług statystyki, geografowie
ekonomiczni poprzestają przede wszystkim na grupowaniu i opracowaniu
materiałów w przekroju terytorialnym i na sumarycznym charakteryzowaniu ich. Zakres stosowanej analizy nie wychodzi poza ujęcie statystyczno-porównawcze. Dzieje się tak dlatego, ponieważ tradycyjne ujęcie geografii ekonomicznej nie stosowało metod analizy statystycznej i wnioskowania statystycznego oraz modeli matematycznych, za pomocą których
można dokonać nie tylko prostego opisu i kartograficznego przedstawienia zjawisk, ale także uściślenia analizy przez wykrywanie związków mię
dzy zjawiskami w ich aspekcie przestrzennym (relacje przestrzenne) oraz

juznowo Gieograficzeskogo Obszczestwa" t. 81, w. l, 1949, s. 81-94; Opyt matiematiczeskowo analiza swiazi mieżdu tipami rastitielnosti i klimatom. "Izwiestia Wsesojuznogo Gieograficzeskogo Obszczestwa" t. 82, w. l, 1950, s. 19-50; A. G. I s ae .z e n k o. Osnowny je woprosy fizyczeskoj geografii. Leningrad 1953; M. K. B oe z ar o w, S. A. N i k o l aj e w. Matiematiko-statisticzeskije mietody w kartografii. Moskwa 1957. (Praca ta zawiera również przykłady metod stosowanych w badaniach z zakresu geografii ekonomicznej).
2 R. K l o p p e r. Die Statistik in der Geographie. Entwicklung, Moglichkeiten, Grenzen. "Berichte zur Deutschen Landeskunde" Bd. XII, H. 2 (1954), s. 252-'-265;
Z. C h o j n i c k i. Metody statystyczne w geografii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Geografia, zeszyt l, 1957, s. 119-129;
R. B. R e y n o l d s. Statistical Methods in Geographical Research. "Geographical
Review", XLVI ~1956), s. 129-132; W. L. G a r r i s o n. Applicability of StatiBtical Inference to Geographical Research. "Geographical Review", XLVI (1956),
s. 427-429. Szereg podstawowych problemów metodologicznych związanych ze stosowaniem statystyki w badaniach geograficznych i analizie przestrzennej w ogóle,
omawia nowo wydana książka: O. D. D u n c a n, R. P. C u z z ort, B. D u nc a n, Statistical Geography. Glencoe, Ill., 1960. Praca ta, która dotarła do rąk autorów już po napisaniu niniejszego artykułu, zrecenzowana zostanie w jednym z następnych zeszytów "Przeglądu Geograficznego". ·
3 Patrz: J. S a u s z k i n. 1iVstęp do geografii ekonąmicznej. Warszawa 1960,
s. 39-40; L. E. K l i m m, O. P. S t a r k e y, N. F. H a l l. Introductory Eco~
nomie Geography. New York 1954, s. 33-34.
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un:o~liwić przewidywanie gaiszego przebiegu poznanych zjawisk a więc
wianie n1ateriału liczbowego oraz jego analizowanie poprzez obliczenie
dac Ich prognozę 4.
'
Zaga?nier:ie uściślenia metod badawczych w geografii ekonomicznej rozmaitych charakterystyk liczbowych, jak wartości przeciętnych, miar
w oparci~ o. ICh analizę statysty.czno-matematyczną łączy się zatem ściśle rozproszenia, miar koncentracji, miar zmienności, wskaźników i współ
czynników korelacji.
z .zaga~nieniem r.rzebudov:ry z~1nteresowań geografii ekonomicznej. PoZ tego zakresu wyodrębnia się proces przygotowywania "surowca" sta~Iązanie %eografn ekonomiczneJ .z p~~r~ebaJ:?i życia spowodowało skupietystycznego, który polega na zbieraniu i wstępnym opracowywaniu danie uwagi na problema!yce lokalizaCJI 1 regwnalizacji, a nawet szerz;ej str~k~~ry przestrzenneJ gospodarki, co pozwala geografii ekonomicznej nych liczbowych, i przeciwstawia się go analizie statystycznej. Bardzo
istotne dla tego problemu jest zagadnienie właściwego pomiaru danych
wrr~esc SWOJ wkł.ad do bądań nad gospodarką narodową m. in. również dla
cel~~ plano~ar:1a przestrzenne~o i ~erspektywicznego. Jest to jednak z punktu widzenia przestrzennego. Głównym zagadnieniem, które interemozliw~ 'Ył.asnie p~d warunkiem, ze uzyskane wyniki będą wyrażone suje geografa ekonomicznego- zbierającego dane statystyczne jest ich geow spos~b scisły, a w1ęc przede wszystkim- ilościowy. Wyn1aga to wpro-· graficzna konkretność. Chodzi o to, aby zebrać dane według oddzielnych
~adze_n1a metod . ~tat~sty?zno.-matem~tycznych, szeroko stosowanych punktów geograrficznych albo też według małych powierzchni. Ogólnie
obecr:-1e prz!. ana~1z1e zJawisk. 1. procesow ekonon1icznych i wykrywaniu jednak można powiedzieć, że im bardziej konkretna jest lokalizacja dapra~Idłowos,ci, k~ore rządzą n1m1. Należy przy tym zauważyć, że zastoso- nych, tym wartościowszy jest uzyskany materiał statystyczny ze względu
wanie metod ~..,at!stycznych, mimo że teoretycznie nieograniczone, na zakres możliwych przegrupowań przestrzennych. Problem właściwej
w praktyce. zalezy Jedn~k od stopnia wyrazistości występujących na ba- jednostki przestrzennej, według której należy zbierać dane, jest jeszcze
d.an:rn odc1n~~ rzeczywistości stosunków ilościowych. Stąd też w odnie- bardzo daleki od prawidłowego i operatywnego rozwiązania. Zasadnicze
Sieni~ . do roznych problematyk kwestia ta nabiera różnego stopnia znaczenie ma tu także potrzeba odmiennych, od przyjętych w statystyce
ostrosc1.
~konomicznej, grupowań jakościowych, dotyczących typów działalności
. lV.fe~ody statystyc~no-matemat~czne dają narzędzia poznawcze ogólne gospodarczej, np. podział na przemysł wydobywczy i przetwórczy. Z za1
specJalne. Jak? o~ol~e narzędzia poznawcze stanowią one najszerszą gadnieniami tymi ściśle wiąże sl.ę zagadnienie "istotności" badanych cech
podstawę badania ZJawis~ masowych, mając jedynie charakter ogólnych mierzalnych; jak np. mierzyć wielk:ość, ilość i intensywność w rozmieszczeniu zjawisk dotyczących działalności przemysłowych. Należy zwrócić
reguł warunkowych. Dopiero w toku stosowania tych ogólnych narzędzi
do konkretnych. zagadnień powstają. metody skonkretyzowane, zmodyfi- też uwagę, że w ostatnich latach· zostały szeroko rozbudowane metody dokonywania pomiarów w odniesieniu do zjawisk, których struktura zdakow~ne, o .spec~alnym chara~terze dostosowanym do badania zagadnień
daneJ nauk~_. O Ile wytworzenie metoQ. ogólnych jest dziełem statystyków- rzeń nie odpowiada strukturze systemu liczbowego. Chodzi tu o tzw. metody skalowania, które mają zastosowanie przy dokonywaniu pomiarów
matemat1ko~, o .tyle konkretyza~j~, :nodyfikacja i specjalizacja t:xch mezjawisk
nieciągłych. Próby zastosowania tych metod, a mianowicie ana..,
tod .musi byc dz1~łem przedstawicieli tych nauk, w jakich znajdują one
lizy skalogramowej L. G u t t m· a n a i "ogólnego modelu ukrytej
swoJe zastosowanie.
struktury" P. F. L a z a r s f e l d a znalazły zastosowanie w analizie
literaturze geograficznej ostatnich lat pojawia się stale. rosnąca ilość
regionalnej
zjawisk socjologicznych dla konstruowania ich wskaźników
takich p~ac adapt~jących i rozwijających te metody. Dorobek ten pozwajakościowych 5 •
Zagadnienie to jest zbyt skomplikowane, aby je można
la oprzec dysk~~Ję nad, stosowalnością metod matematyczno-statystyczw kiłku słowach przedstawić.
n?ch w geografn w ogole, a w geografii ekonomicznej w szczególności,
nie tylko na przesłankach teoretyeznych, ale i na konkretnych przykła
Analiza opisowo-porównawcza znajduje szerokie zastosowanie przede
wszystkim w opisie rozmieszczenia zjawisk geograficzno-ekonomicznych.
dach wy~ona~~c~ prac badawczych, które też wykorzystano przy opracowywaniu .ninieJszego artykułu.
W stosowaniu charakterystyk liczbowych zachodzi jednak w stosunku do
zastosowań w innych naukach zasadnicza różnica, która dotyczy problemu
II
porównywalności podstawowych jednostek przestrzennych. Zachodzi tu
niekiedy koniec~ność stosowania ważenia wartości jednostek przestrzen~etody matematyczno-statystyczne znajdujące zastosowanie w geografn ekonomicznej można podzielić na trzy zasadnicze rodzaje:
nych o odmiennej wielkości 6 •
l. Metody opisu statystycznego.
·
W zakresie sumarycznego opisu statystycznego zjawisk geograficzno2. Metody wnioskowania statystycznego.
3. Metody odwzorowywania relacji ilościowych w postaci modeli ma5 L. G u t t m a n i E. A. S u c h m a n. Intensity and Zero Point for
tematycznych.

Y"

l. W obrębie statystyki opisowej można wydzielić pewne podstawowe procedury bad~wcze, których elementy i pojęcia powtarzają się w róż
nych typach analiz. Chodzi tutaj o zbieranie, porządkowanie i przecista-

f

~ S. '[: e s z c z Y c k i. Nowsze kierunki i prądy w geog?·afii Przegląd Geog ra 1czny
, t. XXX (1958), s. 565.
· "

Attitude Analysis. "American Sodological Review", XII (1947); P. F. L a z a r sRecent Developments in Latent Structure Analysis. "Sociometry", XVIII
(1955); N. J. H a g o o d. Construction ot County Indexes for Measuring Change
in Level of Living in Farm Operator Farnilies. 1940-45, s. 401-409; N. J. H ag o o d i D. O. P r i c e. Statistics for Sociologists. New York 19.57, Scales and

f e l d.

Indexes, s. 138-159.

,

.

in

A. R. R o b i n s o n. The Necessity of Weighting Values
Con·elation
Analysis "of Areal Data". "Annals of Association of American Geographers" XLVI
(1956), s. 233-236.
'
6
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ekonomicznych wprowadzono szereg specyficznych miar, takich jak współ
czynnik specjalizacji i inne służą·ce do charakterystyki zróżnicowania
przestrzennego 7 •
Szczególne znaczenie dla geografii mają metody klasyfikacji prze:strzennej, które zresztą zaliczane są przez niektórych autorów już nie do
metod opisu, ale do metod wnioskowania statystycznego. Znajdują one
szerokie zastosowanie w badaniach regionalnych; wyznaczanie regionów
typu jednolitego stanowi bowiem właściwie problem klasyfikacji.
Zagadnienie klasyfikacji przestrzennej ma charakter klasyfikacji ze
względu na wiele cech. Jest to zagadnienie trudne, mało opracowane przez
teorię statystyki. Szczególnie duże znaczenie dla badania rozmieszczenia
zjawisk geograficzno-ekonomicznych dla celów regionalizacji ma tzw.
klasyfikacja bezwzorcowa.
Jedną z najbardziej znanych metod klasyfikacji bezwzorcowej, która
odegrała dużą rolę w antropologii, jest diagrafiezna metoda C z e k an o w ski e g o. Diagramy Czekanowsklego można opracować albo tzw.
metodą różnic przeciętnych albo też metodą podobieństw. Metoda różnic
przeciętnych została zastosowana u nas ostatnio do rejonizacji systemów
rolniczych przez J. F i er i c h a 8 , metoda podobieństw przez A. S z p ad er ski e· g o 9 • Metoda Czekanowsklego polega na obliczeniu przecięt
nych odległości każdego osobnika (jednostki) pod względem branych pod
uwagę cech· (unormowanych) oraz ułożeniu najpierw wyjściowego, a potem przekształconego diagramu tych przeciętnych odległości. Przeciętne
odległości te mogą być wyrc;tżone bądź jako śre~nie. różnice bezwzgl~dne,
bądź jako współczynniki korelacji. Przekształcenie dmgramu, będące Istotą
metody, polega na takim przestawieniu wierszy i kolumn ~iagra~u, ab~
osobniki podobne trafiły najbliżej siebie, tworząc grupy Jak naJostrzeJ
oddzielające się od innych g:U~'· N?;leży zau;vażyć, .że przy~at~w.ść w zastosowaniu tej metody do reJOnizaCJI systemow rolniczych zmnieJsza fakt,
że dobięrane cechy diagnostyczne są labilne (zmieni~ją się w czasi:) oraz
trudne do ważenia. Sama metoda ma elementy subiektywne, gdyz przekształc~nie diagramu jest sprawą wrażenia wzrokowego. Inną próbą zastosowania metod bezwzorcowych jest metoda dendrytóv.;. Pol~g~ ona :0~
stosowaniu zasady, aby łączyć każdą jednostkę z jak na]bar~zleJ do ni~J
podobną. Gdy któraś z ogniw wraca do jednego z pol?rzednich, cyk! s~ę
zamyka. Powstałe w ten sposób grupy tworzą zespoły Jedn?stek do SI~bie
podobnych. Metoda -dendrytów została zastosowana ostatnio do podziału
terytorialnego Folski na części przez B. K o p o c i ń s k i e g o 10 •
7 P. s. F l o r e n c e, ·W. G. F r i t z i
R. C. G i l l e s. Measure~ of
Industrial Distribution in Ind·us·t'rial Location and National Resources.
Nat10nal

Resources Planning Board, Washington 1943, s. 120---,-123.
. .
..
s J. F i e r i c h. Próba zastosowania metod taksonomicznych do 7'eJomzaCJZ
systemów rolniczych w woj. krakowskim. "Myśl Gospodarcza", nr l, 1957, s. 73-~00;
J. F i e r i c h, J. S t e c z k o w s k i. Próba zastoso~an:ia meto~ taksonomt?znych do rejonizacji
"Myśl

systemów

mlniczych w paw. bochensktm
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Teoretycznie biorąc, największe znaczenie w zakresie metod. bezwzorcowych dla dokonywania klasyfikacji przestrzennej ma tzw. metoda czynników wielokrotnych (multiple factor analysis) 11•
Analiza wieloczynnikowa pozwala na wyodrębnienie skupień wielacechowych i stąd może znaleźć szerokie zastosowanie n1.iędzy innymi w wyznaczaniu regionów jednolitych. Jednym z głównych założeń analizy czynnikowej jest dążenie do wyjaśnienia wszystkich korelacji stwierdzonych
w danym zbiorze zmiennych za pomocą możliwie najmniejszej ilości podstawowych czynników. V./ ten sposób, trawersując to zagadnienie na pro.,.
biernatykę przestrzenną, można znaleźć taki układ przestrzenny, w którym uzyska się najwyższy stopień jednolitości. Praktycznie biorąc, procedura ta jest bardzo żmudna, a jej podstawy matematyczne nie są łatwe
do opanowania, gdyż wymagają znajomości rachunku macierzy i wyznaczników. Z zastosowań tej metody do podziału regionalnego kraju należy wymienić adaptację Brian J. L. B er r y'ego, odnoszące się do podziału regionalnego Stanów Zjednoczonych 12 •
Z istniejących opracowań typu podręcznikowego najbliższa ujęciu ekonomicznemu jest praca M. J. H a g o o d, dotycząca zastosowania metod statystycznych do socjologii regionalnej 13 • Praca ta oprócz szerokiego
wachlarza metod opisowych zawiera szereg metod klasyfikacji ze wzglę
du na wiele cech w ujęciu przestrzennym.
2. Obok charakterystyk opisowo-porównaw·czych i metod klasyfikacji
przestrzennej, zasadnicze znaczenie w analizie ekonomic.zno-ge~gr~ficzn~j
ma wykrywanie ilościowych związków przestrzennych między ZJaWl~ka~L
Wykrywanie ilościowych związków przestrzennych dokonuJe się
przede wszystkim przez stosowanie rachunku korelacyjnego. Zast?sowanie rachunku korelacyjnego do badania związków przestrzennych nie rnoże być jednak traktowane jako jedyna i wyłączna metoda wykrywania
takich związków i musi być oparte na przeświadczeniu o istnieniu związ
ku przyczynowego. Negacja tego t~ierdzenia wyrażałaby pogląd, że geograf ekonomiczny zadowala się stwierdzeniem stałego wsp~łistnien.ia z~a
wisk w przestrzeni i nie potrzebuje znać p~z~czyn rozmieszcz~n;a. ZJ~
wisk. Stanowisko takie oznaczałoby rezygnacJę z pełnego wyJasnianm
rzeczywistości i nie może być przyjęte.
Obliczanie ,wskaźników i współczynników korelacji zaliczyliśmy wyżej
do metod opisu statystycznego. Zagadnienie badania związków przestrzennych wychodzi jednak poza analizę opisową i jest ściśle ~wiązane. z wprowadzeniem do geografii ekonomicznej form i metod wnioskowania statystycznego. Za pomocą metod statystycznych można bowiem nie tylk~ z~
brać dane i scharakteryzować sumarycznie badane zjawiska, ale takze
określić ich rzetelność i istotność oraz wyciągnąć z nich wnioski, konstruując i weryfikując hipotezy wyjaśniające te zjawiska. Pozwala to niekiedy na wykrywanie prawidłowości rządzących nimi w formie generalizacji lub praw statystycznych.

(WOJ. krakowskw).

Gospodarcza", nr 5, 1957, s. 91-114.
9 A. S z p a d e r s k i.. Zastosowanie metody podobie11stwa do rejonizacji eko. nomiczno-rolniczej. "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny" 1960: II, s. 153-~ 78.
.
Por. także wcześniejszą pracę J. E r n s t a, Regwny geograftczno-rolmcze
Polski. "Czasopismo Geograficzne", X (1932), s. 143-168.
1o B. K o p o c i ń s k i. o podziale terytorialnym Polski na części. "Zastosowania Matematyki", t. V, z. 2, 1960.

L. L. T h u r s t o n e. Multiple Factor Analysis. Chicago 1947.
Brian J. L. B e r r y. Method for Deriving Multi-Facto1· Uniform Regions .
"Przegląd Geogtaficzny", t. XXXIII (1961), s. 263-282.
13 M. J. H a g o o d i
D. O. p r i c e. Statistics for Sociologists. New York
1957, Scales and Indexes.
11
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Wnioskowanie statystyczne wymaga jednak zastosowania pojęć i form
matematycznych z zakresu teorii prawdopodobieństwa. Dzieje się tak wtedy; gdy chcemy nasze wnioski wynikające z ograniczonej ilości danych,
kto~e mamy bezpośrednio do dyspozycji, uogólnić i rozszerzyć. Dojście do
wnwsków, które można uogólnić na szerszą grupę jednostek, niż zaobserwow~ne, wy:naga wprowadzenia do analizy oceny ~ryzyka błędu.
· W ostatnich latach pojawiło się kilka zastosowań metod wnioskowania
statyst~c~nego op~rtego na zast.osowaniu rac~unku korelacji i regresji do
za~a~r,nen geograficzno-ekonomiCznych. N alezy tu przede wszystkim wym}eniC prac~ H. H. Me C a r t y'ego, dotyczą9ą metod badania związ
k~w geograficznych w geografii przemysłu 14 • Praca ta jest pierwszą na
· ·Większą skalę próbą sprawdzenia hipotez lokalizacyjnych dotyczących
rozmieszczenia przemysłu za pomocą rachunku korelacji i regresji oraz
współczynnika. zwi~zania geograficznego w oparciu o materiał statystyczny, dotyczący rozmieszczenia niektórych gałęzi przemysłu w Stanach
Zjednoczonych i Japonii. Wartość tego opracowania polega nie tyle na
samym fakcie zastosowania współczynnika korelacji P e a r s o n a, ile
przede wszystkim na przedstawieniu samej metody i procedury oceny
wartości hipotez lokalizacyjnych dla wyjaśnienia przestrzennego rozmieszczenia danej gałęzi przemysłu (przemysłu maszynowego); stanowi to
przekroczenie bariery dzielącej teoretyczną analizę lokalizacyjną od opisowej geografii ekonomicznej i pozwala rokować nadzieję, że zastosowanie metod wnioskowania statystycznego przez geografów ekonomicznych
stanie się pomostem 'łączącym g~ografię ekonomiczną z innymi naukami
ekonomicznymi, zajmującymi się badaniem przestrzennego rozmieszczenia
zjawisk ekonomiczny·ch.
Inną próbą zastosowania współczynnika korelacji wielokrotnej do
sprawdzania hipotez statystycznych jest praca W. War n t z a, dotyczą
ca przestrzennego zróżnicowania cen różnych artykułów rolniczych w Stanach Zjednoczonych H>. W. Warntz wyjaśnia wpływ prawa podaży i popytu na kształtowanie się cen farmerskich produktów rolnych poprzez
analizę statystyczną przestrzeni i czasu w postaci pojęć, potencjału przestrzennego popytu i podaży oraz potencjału czasowego podaży. Praca
W. Warntza, niezależnie od ostrej a rzeczowej krytyki jej założeń metodologicznych przez innych geografów amerykańskich 16 , pokazuje, że zastosowanie metod statystycznych pozwala na rozwiązywanie zagadnień
dotychczas niedostępnych geografii· ekonomicznej, jak ko:ąkretyzacja przestrzenna kształtowania się prawa wartości. Rozszerza to tradycyjne pole
zainteresowań geografii ekonomicznej na zagadnienia przestrzennego kształ
towania się nie tylko czynników, ale ~ elementów ekonomicznych.
Z innych prac dotyczących zastosowania metqd wnioskowania statystycznego należy wymienić W. L. G ar r i s o n a, który jako pierwszy
wprowadził analizę wariancyjną do badania korzyści wynikających
z określonej struktury sieci drogowej dla gospodarstw wiejskich 11. Gar14 H. H. Me Car ty, J. C. H o ok and D. S. K n o s. The Measurement of
Association in Industrial Geography. Iowa City 1956.
15 W. W a r n t z. Toward a Geography of Price. Philadelphia 1959.
16 F. L u k e r m a n n, P. W. P o r t e r. Gravity and Potential Models in
Economic Geography. "Annals of Association of American Geographers" L (1960),

s. 493-505.
17 W. L. G a r r i s o n.

Allocation of Road and Street Costs: Part IV.
Benefits of Rural Roads to Rural Property. Seattle 1956.
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rison zbadał
się wartości

w swej pracy wpływ typu dróg i odległości na kształtowanie
gospodarstw i posiadłości wiejskich w trzech powiatach stanu
Washington. Praca ta wychodzi zresztą w swym ujęciu ·poza zagadnienie
sta:sowania metod statystycznych, gdyż zawiera równocześnie próbę optymalnego rozwiązania tego zagadnienia i stanowi tym samym przykład zastosowania określonego modelu matematycznego do optymalnego rozwią
zywania zagadnienia z zakresu struktury pq:estrzenno-gospodarczej.
3. Trzecim rodzajem metod matematyczno""'statystycznych, mających
zastosowanie w geografii ekonomicznej, są metody odwzorowywania relacji ilościowych w postaci modeli matematycznych. Mamy tu na myśli
przede wszystkim dwa typy takich modeli: modele ekonometryczne oraz
modele grawitacji i potencjału.
,
Jeżeli chodzi o modele ekonometryczne, wchodzą tu pod uwagę wszystkie te, które ujmują relacje między elementami gospodarczymi z włącze
niem elementu przestrzeni w wielkościach odnoszących się do odległości,
kosztu transportu itp., a także wszystkie te, które choć nie zawierają
wśród zmiennych modelu elementu przestrzeni, .to jednak dotyczą zróż
nicowania badanych elementów gospodarczych według poszczególnych
jednostek jakiegoś układu regionalnego.
Modele te w skrótowy sposób opisują rzeczywistość gospodarczą.
Z punktu widzenia ich formy matematycznej stanowią one układy równań, w których każde równanie wyraża pewną zależność między ·szeregiem elementów ekonomicznych. Treściowo ·biorąc natomiast, stanowią
one pewną syntezę związków między zjawiskami,. których dotyczą;
z punktu widzenia nauk ekonomiczny·ch podstawowym problemem jest tu
pytanie, czy są one zgodne z rzeczywistością.
, Zagadnienie konstruowania i sprawdzania przydatności modeli ek0nometrycznych jest ria terenie ekonometrii związane głównie z zastosowaniem ich do celów prognoz i programowania 18 ; z punktu widzenia geografii ekonomicznej natomiast, znaczenie ich polega na skrótowym opisie
istotnych relacji zachodzących w badanej rzeczywistości gospodarczej'.
Geografii ekonomicznej nie interesuje bowiem przewidywanie sytuacji,
jakie mogą zachodzić, a opisywanie rzeczywistości; z tej samej przyczyny
przedmiotem jej zainteresowania są przede wszystkim modele deterministyczne, których wszystkie parametry są wielkościami stałymi, a nie
zmiennymi losowymi. ·
Warto przy tym zwrócić szczególnie uwagę na fakt, że o ile wartość
poszczególnych modeli dla analizy czysto ekonomicznej (a więc przede
wszystkim - dla przewidywania i programowania działalności gospodarczej) stanowi raczej przedmiot dyskusji specjalistów-ekonomistów, to odpowiednio opracowany materiał liczbowy, stanowiący tu bazę wyjściową
dla właściwej analizy, daje sam przez się możliwość wyciągnięcia szeregu
wniosków w zakresie analizy. ekonomicznogeograficznej. Tak więc np.
bez względu na przydatność modeli input-output w ujęciu 'regionalnym
O. L a n g e. Wstęp do ekonometrii. Warszawa 1958; J. T i n b e rWprowadzenie do ekonometrii. Warszawa 1957; W. W i n k l e r. Podstawowe zagadnienia ekonometrii. Warszawa 1957; W. S. N i e m czy n o w. Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych. Warszawa 1961; L. W. K a n t or o w i c z. Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów. Warsza18

Patrz:

g e n.

wa 1961.
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przewidywań i
wątpli~e, że bilanse

dla

opracowywania programów planistycznych jest niewymiany międzyregionalnej, stanowią~ce podstawową
macierz tych modeli, są cennym źródłem i doskonałym punktem wyjścia
dla analizy regionalnej 19 •
Zasadnicze znaczenie ma tu fakt, że modele input-output w ujęciu
regionalnym stanowią podstawową metodę porównań przestrzennych,
uściślając i pogłębiając stosowaną przez geografów ekonomicznych analizę przepływów towarowych. Przykładowo można tu przytoczyć pracę
Z. C h oj n i ck i e g o, dotyczącą analizy przepływów towarowych jako elementu struktury regionalnej Folski 20 •
Odmienny ~charakter od modeli ekonometrycznych mają modele grawitacji i potencjału zarówno ze względu na swą treść, jak i na znaczenie
dla teorii geografii ekonomicznej, przypisywane tym modelom przez niektórych geografów. Modele te nie s·ą oparte na syntezie ekonomicznej; zostały one przeniesione z opisu zjawisk fizycznych (mechanika) do opisu
zjawisk społecznych, gdzie próbowano znaleźć dla nich analogię; stąd tak
powstałe teorie nazwano "fizyką społeczną". Parametry tych mode~i n~ e
dotyczą pojęcia wartości i opisują przebieg zjawisk w przestrzeni, nie
uwzględniając problematyki ekonomiczny~ch motywów działań ludzkich.
Historycznie jednym z pierwszych uczonych, który wprowadził zagadnienie grawitacji do badań przestrzennego kształtowania zjawisk gospodarczych był W. J. R e i 11 y (1929) 21 • Sformułował on tzw. prawo grawitacji w odniesieniu do handlu detalicznego, które głosi, że siła atrakcyjna miasta - ośrodka handlu detalicznego - jest wprost proporcjonalna
do wielkości (liczby ludności) miasta, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między lokalizacją konsumenta a centrum miasta; granicą
oddzielającą obszary rynkowe dwu miast i i j jest, zgodnie z tym, miejsce
geometryczne punktów, dla których

dziestych bieżącego stulecia prace J. Q. S t e w a r t a 22 i G. K. z if a 2'3 • Podstawową ideą stanowiącą punkt wyjścia tych zastosowań jest
że wzajemne oddziaływanie między jednostkami ludzkimi
przestrzeni da się przedstawić za pomocą pojęć i praw analogicznych
pojęć i praw rządzących w dziedzinie wzajemnego oddziaływania mas
w takim ujęciu "masami" są przestrzenne agregacje jednostek
innych "jednostek społecznych" (elementów życia gospospołecznego). W swej pierwszej pracy Stewart wprowadził
pojęcia odpowiadające pojęciom fizyki Newtonowskiej:
a) pojęcie "siły demograficznej" (odp. siły grawitacyjnej) przedstawionej wzorem

gdzie jako masy traktowane są liczby ludności miast i i .1, przedstawione
symbole Pi i Pi; d przedstawia odległość, zaś G - stały współ
czynnik;
b) pojęcie "energii demograficznej" (odp. energii grawitacyjnej)
określone wzorem

c) pojęcie
cyjnego)

,,pot~ncjału

demograficznego" (odp.

potencjału

grawita-

pi

pi

·V·c=G-·-·

pj

l

--=--,

dxi

2

d··IJ

1

'

dxl

w mysl tego wzoru
(gdzie Pi i Pi 1= liczby ludności miast i i j, dxi i dxj = odległości miast
i i j od jakiegokolwiek punktu x na granicy).
.
.
Prawo to jest dobrym przykładem bardzo prostego modelu grawitacyJ.:
nego, jakiego używamy w geografii ekonomicznej UJ?. ~la interpret~~JI
niektórych, na pierwszy rzut oka niezrozumiałych, ZJaWisk w_ dZiedzinie
kształtowania się zasięgów obsługi miast. Główny jednak bodziec dla roz\Voju zastosowań modeli grawitacji i potencjału dla badania przestrzennego aspektu działalności człowieka dały zapoczątkowane w latach trzy19 W. L. G a r r i s o n. Spatial Structure of the Economy II. "Annals of
Assoc. of American Geographers", IXL (1959), (tłumaczenie polskie: "Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej", z. 3, 1960); Spatial Structure of the Economy III. "Annals of Assoc. of American Geographers", L (1960), nr 3, s. 357-373;
W. I s a r d. The Methods of Regional Analysis. New York 1960.
.
,
20 z. C h o j n i c k i. Kolejowe przepływy towarowe jako element pow~ąza.n
międzyregionalnych i struktury regionów ekonomicznych Polski. Poznań 1960 (Praca
doktorska wyk. w UAM, w druku w serii prac Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju FAN).
.
21 W. J. R e i 11 y. Methods for the St:udy ot Retail Relationships. Univers1ty
of Texas Bulletin, No. 2944 (Nov. 1929).

iVi oznacza potencjał w punkcie i stwarzany przez
masę znajdującą się w punkcie j; potencjał ten zdefiniowany jest jako
współczynnik X masa w punkcie j' podzielona przez odległość między oboma punktami. Tam, gdzie w rzeczywistości wchodzi w grę więcej mas,
całkowitym potencjałem w punkcie i (oznaczonym jako iV) jest suma oddzielnych potencjałów wytwarzanych przez poszczególne masy:
n

iV=G.I
j=l

Ponieważ jest rzeczą możliwą obliczenie potencjału dla każdego punktu, tzn. ściśle biorąc dla kaźdej jednostki obszaru tr~ktowanej jako punkt,

22 J. Q. S t e w a r t. Empirical Mathematical Rules Concerning the Distribution and Equilibrium of Population. "Geographical Review", XXXVII, (1947); Demographic Gravitation: Evidence and Applications. "Sociometry", XI (1948).
23 G. K: Z i p f.
Human Behaviour and the Principle ot Least Effort. Reading,
Mass. 1949.
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można oczywiście konstruować także i mapy potencjałów. Tak też właśnie
postąpił Stewart sporządzają·c mapy kształtowania się potencjału demograficznego dla Stanów Zjednoczonych przy użyciu linii equipotencjalnych. Interpretacja znaczenia pojęcia potencjału demograficznego i pojęć
analogicznych różni się nieco u różnych autorów. Dla Stewarta potencjał
demograficzny jakiegoś punktu jest miarą ogólnej dostępności do tego
punktu, lub, najbardziej ogólnie biorąc, miarą siły "wpływu" wywierane-

i masy; oznacza to stosowanie w bardzo wysokim stopniu
caeteris paribus, co równa się oderwaniu od wszelkich innych
elE~mentm7V określających w rzeczywistości lokalizację.
Ustalone na tej
np. mapy potencjału przedstawiają w abstrakcyjny sposób je,..,.,.,,.,.,"'""· tendencje i mogą w związku z tym służyć w najlepszym
jedynie do przewidywania równie ogólnych tendencji lokalinie odpowiadają natomiast żadnej określonej geograficznie
zjawisk i nie mogą służyć do przewidywania takiej
przyszłej
To właśnie całkowite oderwanie się od warunków
miejsca występowania zjawisk, których uwzględnianie przyjmowane jest
powszechnie za istotę studiów geograficznych, jest też jednym z głów
nych punktów ostrej krytyki znaczenia tych modeli dla geografii ekonomicznej jako nauki 27.
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go przez jednostki umiejscowione w innych punktach powierzchni ziemi
na ludzi umiejscowionych w danym punkcie.
Dla wykazania doniosłości tak rozumianego pojęcia potencjału i - co
za tym idzie - map obrazujących jego kształtowanie się, Stewart i jego
następcy wykonali szereg prac empirycznych wskazujących wysoki stopiel1 korelacji tych map potencjału z układami rozmieszczenia ~całego szeregu zjawisk gospodarczych i społecznych.
W śród ciekawszych prac tego typu wykonanych przez geografów należy wyrnienic pracę Ch. D. H a r r i s a 24 , w której dla wyznaczenia
potencjału rynkowego autor przyjął wartość obrotów handlu detalicznego
w poszczególnych powiatach, jak o zaś miarę odległości - koszt transportu
lądowego. Jedną z najnowszych prac tego typu, i to o dużym ciężarze
gatunkowym, jest wspomniana już wyżej praca geografa filadelfijskiego
W a r n t z a, poświęcona geografii cen 25 • Praca ta nie tylko stosuje szeroko modele grawitacji i potel}-cjału, ale formułuje ponadto explicite w nawiązaniu do poprzednich prac tegoż autora- nowe ujęcie teorii geografii ekonomicznej, według której formułowanie problemów i wyników
w kategoriach tych modeli jest wręcz postulatem programowym.
Nie sposób w tym .krótkim zarysie dać choćby pobieżny przegląd waż
niejszych elementów dyskusji dotyczącej zagadnienia stosow~lności tych
modeli. Celowe wydaje się jednak zwró~enie w tym miejscu uwagi na
dwa istotne momenty tej dyskusji:
l. Jak wykazały dotychczasowe badania, istnieje konieczność stosowania różnych "wag" w postaci wykładników potęgowych elementów
występujących vv tych modelach (tj. masy i odległości), tak w zależności
od rodzajów wzajemnego oddziaływania, jak i od charakteru obszaru, na
jakim ono zachodzi. Stwierdzono np., że wykładnik potęgowy odległości
dla tego samego zjawiska (masy .badanej), jak np. podróże, jest różny dla
obszarów wiejskich i miejskich (tzn. że l km przebywany na terenie wielkiego miasta inaczej "waży" w modelu, niż ten sam kilometr przebywany
na obszarze wiejskim); sugerowano też, że wykładnik potęgowy odległości
należy ujmować jako funkcję samej odlegŁości 26 • Twierdzenia te ograniczają w istotny sposób przydatność modeli grawitacji i potencjału jako
uniwersalnego narzędzia wyjaśniania i przewidywania, ponadto zaś w odniesieniu do zmiennej odległości - oznaczają one podważenie całej
koncepcji przestrzeni, w ramach której zrodziły się te modele.
2. Modele grawitacji i potencjału operują wyłącznie dwoma elemen24 Ch. D. H a r r i s. The Market as a Factor in the Localisation of Industry
in the United States. "Annals of the Assoc. of American Geographers", XLIV (1954).
25 W. W a r n t z. Toward a Geography of Price. Phillidelphia 1959.
26 G. A. P. C a r o t h e r s. An Historical Review of the Gravity and Potential
Concepts of Human Interaction. "Journal of the American Institute of Planners",

XXII (1956), s. 94-102.
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III
N a zakończenie tego z konieczności bardzo skróconego przeglądu, podamy kilka uwag w sprawie zakresu stosowalności metod matematycznostatystycznych w konkretnych warunkach polskich oraz w sprawie stósunku tych metod do innych metod stosowanych w badaniach ekonomicznogeograficznych.
1. Stosowanie metod matematyczno-statystycznych zakłada masowość
występowania badanych elementów; występowanie jakichkolwiek prawidłowości ujawnianych przez metody matematyczno-statystyczne uzasadnione jest rachunkiem prawdopodobieństwa, toteż wielkość masy jest
istotnym czynnikiem możliwości eliminacji d:aiałania czynników przypadkowych. Jeżeli ponadto, jak np. w ujęciach posługujących się modelami
grawitacji czy potencjału, mamy do czynienia z prawidłowościami przestrzennymi, w których jedną ze zmiennych jest odległ9ść, to obszar badania musi być odpowiednio duży w stosunku do rzędów wielkości odległości, istotnych dla badanego zagadnienia.
,_
Nie jest przypadkiem, że niemal wszystkie nazwiska cytowanych wyżej autorów należą do geografów amerykańskkh, w których ojczyźnie
stosowanie metod matematyczno-statystycznych do .zagadnień przestrzennych ma najstarszą tradycję i największą literaturę. Badania dotyczące
Stanów Zjednoczonych spełniają w wysokim stopniu zarówno postulat
masowości badanych elementów, jak i wielkości obszaru, w którym różne
prawidłowości przestrzenne występują stosunkowo swobodnie przy braku takich barier, jakie stanowią np. granice państwowe.
Biorąc pod uwagę powyższe momęnty, można stwierdzić, co następuje:
._..
.
a) istnieje pełne uzasadnienie, jak i możliwość stosowania w naszych
warunkach różnych metod opisu statystycznego, włączając tu problematykę grupowania i klasyfikacji;
b) metody wnioskowania statystycznego, oparte na rachunku kore-.
lacji, znajdą zastosowanie w tym zakresie, w jakim odnośne zjawiska ma,_
ją w naszym kraju charakter masowy; z drugiej strony, niewątpliwie
zakres stosowalności niektórych z tych metod będzie u nas wi~kszy niż
w krajach kapitalistycznych z uwagi na możliwość ich pełnego wykorzy27 F. L u k e r m a n n, P. W. P o r t e r. Gravity and Potential Models in
Economic Geography. "Annals of Association of American Geographers", L (1960)~

s. 493-505.

628

Zbyszka Chojnicki, Andrzej Wróbel

stania dopiero w gospodarce pl~nowej. Istniejąca u n~s. gospodarka planowa wymaga bowiem znacznie większej znajomosci podstawowych
związków zachodzących w strukturze przestrzenno-ekonomicznej kraju;
c) adaptacja metod polegających na stosowaniu modeli matematycznostatystycznych (poza różnicą wynikającą z odmienności ustroju społeczno--.
gospodarczego) napotka natomiast na istotne ograniczenia w związku ze
stosunkowo małym obszarem kraju. Biorąc pod uwagę ponadto występo
wanie w zakresie tej problematyki szeregu zasadniczych trudności m.etodologicznych, wydaje się, że stosowanie modeli grawitacji i potencjału
ograniczy się w Polsce w najbliższym czasie jedynie do prac eksperymentalnych.
Nie ulega natomiast wątpliwości przydatność dla badań ekonomicznogeograficznych szeregu modeli ekonometrycznych, zwłaszcza modeli typu
input-output w ujęciu regionalnym ze względu na ich znaczenie dla badania struktury regionalnej w ramach gospodarki planowej.
O znaczeniu analizy typu input-output w gospodarce planowej pisał
O. L a n g e: " ... Wydaje mi się, że ta analiza znajduje swe pełne usprawiedliwienie jedynie wtedy, gdy jest użyta jako narzędzie planowania
gospodar,czego. Jej technika, chociaż na początku zastosowana w gospodarce kapitalistycznej, przekracza historyczne granice kapitalizmu i może znaleźć swój najbardziej pełny wyraz jedynie w warunkach gospodarki
planowej ... " 28 •
2. Zastosowanie metod matematyczno-statys~ycznych w badaniach
ekonomicznogeograficznych nie oznacza wcale, by metody te mogły zastąpić bez reszty inne metody badawcze, ani też, by stosując te metody
można było obejść się bez gruntownej znajomości rzeczowej strony badanych zjawisk i procesów.
ą) Należy sobie jasno zdawać sprawę z tego, że treść i sens jakichkolwiek wniosków wypracowanych przy użyciu tych metod zależy od charakteru i znamienności danych stanowiących przedmiot opracowania statystycznego. Właściwy dla danego problemu dobór zmiennych, poprawność założeń, wreszcie poprawna interpretacja wyników, wszystko to wymaga głębokiej znajomości badanych zjawisk, a zatem i znajomości ~a~k
systematycznych, których te zjawiska są przedmiotem. Bez uwzglę~nienia
tego wymogu stosowanie metod matematyczno~statystyczn:ych moze p~o
wadzić do swoistego formalizmu, którego przeJawem będzie albo wycią
ganie błędnych wniosków, albo też uzyskiwanie wyników trywialnych,
które- mimo eleganckiej formy przedstawienia- nie zwiększają w sposób istotny naszej wiedzy· o rzeczywistości. Tak więc rozwój zastosowań
metod matematyczno-"statystycznych w geografii ekonomicznej musi iść
w parze z pogłębianiem znajomości nauk społecznych.
b) Stosowanie metod matematyczno-statystycznyeh nie oznacza zaniechania posługiwania się podstawowym narzędziem analizy geograficznej, jakim jest mapa. Prawdą jest, że tak w zakresie badań typologii prze...
strzennej, jak i metod wnioskowania statystycznego (nie mówiąc już
o ujęciach modelowych) metody matematyczno-statystyczne spełniają lepiej i bardziej precyzyjnie cel analizy niż metoda kartograficzna, która
zresztą dla pewnych bardziej złożonych zagadnień okazuje się nieprzy2s O. L a n g e. Quelques observations sur l'analyse "input-output". "Cahiers
de l'Institut de Science Economique Appliquee", Nr 49, Paris, Janvier 1957, s. 33-62.
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datna w ogóle; zachodzi tu niewątpliwe odejście od mapy, gdyż analizowane wielkości przestają być w tym przypadku ,cechami konkretnie umiejscowionych obszarów, stając się po prostu liczbami tabeli, bądź punktami
o określonych wartościach na diagramie. Jednakże i w tym przypadku
pozostaje istotny problem doboru właściwych jednostek przestrzennych
agregacji danych statystycznych, który nie może być rozwiązany inaczej,
jak poprzez wnikliwą analizę przestrzennych układów rozmieszczenia
istotnych dla·. danego zagadnienia elementów struktury przestrzennej,
a więc - analizę mapy; to samo odnosi się też do szeregu decyzji zwią
zanych z zagadnieniem doboru uwzględnianych elementów oraz do zagadnienia interpretacji uzyskanych wyników.
Tak więc metody statystyczne i kartograficzne z reguły nie tylko się
nie wykluczają, ale wręcz przeciwnie - uzupełniają wzajemnie.
3BbiiiiKO XOlllHMIJ;KM M AH)l)KElll BPYBEJib
MATEMATJ1qECKME M CTATMCTMqECKME METO,IJ;bi
B 3KOHOMMqECKOll1 l'ĘOI'PA<PMM

CTaThJI co,n;ep1KliiT o63op lii ou;eHKY npliiMeHeHliiJI MaTeMaTwieCKiiiX lii CTaTliiCTlii1:IeMeTO,Il;OB B 8KOHOMJii1:.JeCKO:t1: reorpacplillii, -ą:eMy npę,n;rneCTBYlOT 06I..I.J;Me 3aMe1:IaHlilfl
~a TeMy CBH3J1 8T1i.IX MeTO,Il;OB C COBpeMeHHhiM Te1:.JeHMeM K pa3Bli!TliiiO KO\J!li:11:.JeCTBeH~OrQ no,n;xo~a K npo6JieMMaM reorpacpMM.
~KliiX

ABTO,Pbi 06CY1K:,IJ;aiOT no o-ą:epe,n;li:I MeTO,Il;hi: CTaTY.ICTH1:.JeCKO!J:'O OnMCaHMJI, CTaT:liiCTM'-!eCKJiiX paccy1K,n;eHJiiM 1ii MeTO,Il;bl OTpa:~KeHJii.fl KOJIW.teCTBeHHhiX ,n;aH:HhiX B cpopMe
~o,n;eJier1: rpaBMTau;Mu u noTeHu;r1:aJioB, a TaK1Ke SIKOHOMM'-IeCKli:IX Mo,n;eJie:t1:. B KOHu;e
cTaTbJii aBTOpbi ,n;eJiaiOT 3aMe'-IaHJiiJI nO BOnpocy O CTeneHJii npMMeHMMOCTM MaTeMaTl%1.B:eCKJiiX 1ii CTaTliiCT]i!'{eCKMX MeTO,IJ;OB B KOHKpeTHbiX YCJIOBJiiJIX IlOJibiiiM, a •ral}:il{e COOTf-IOIIIeHMJI 8TMX MeTo,n;oB K ,n;pyrMM MeTo,n;aM, rrpMMeHJieMoiM B 8KO!HOMliiKO-reorpacpvrqeeKMX JiiCCJie,li;.OBaHMJIX.
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ZBYSZKO CHOJNICKI, ANDRZEJ WROBEL
JV[ATHEMATICAL AND STATISTICAL METRODS IN ECONOMIC GEOGRAPHY

The paper contains the review and appraisal of mathematical and statistical
methods used in economic geography, on the background of the general discussion
of the tendencies towards a more quantitative approach in geographical research.
The authors discuss the methods of l) statistical description, 2) statistical
inference, and 3) analysis of quantitative relationships in form of gravity and
:potential models and econometric models. The final part of the paper is devoted
to the problem of the degree of applicability of mathematical and statistical methods
in actual Polish conditions as well as the relation of these methods to other methods
used in economic geographical research.
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