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Wstęp 

Analiza literatury dotyczącej konkurencyjności wyodrębnionych jednostek tery-

torialnych (np. państw, regionów, mikroregionów itp.) wskazuje, że potencjał go-

spodarczy jest postrzegany jako istotny czynnik determinujący ich konkurencyjność. 

Pojęciem tym określa się ich zdolność do osiągania lepszych wyników w zakresie 

wzrostu gospodarczego i poziomu dobrobytu społecznego od innych lokalizacji. 

W kreowaniu konkurencyjności szczególne znaczenie mają składniki potencjału 

endogenicznego [Alarcón 2004: 73], w tym infrastruktura ekonomiczna obejmująca 

urządzenia i obiekty wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie transportu, 

komunikacji, energetyki, irygacji, melioracji, itp. [Wojewódzka-Król, red. 2002: 

13]. Potwierdzają to zarówno wyniki badań krajowych, jak i międzynarodowych 

[Calderón, Servén 2004; Gardiner i in. 2004; Ratajczak 1999]. Infrastruktura eko-

nomiczna jest bowiem czynnikiem mającym wpływ na produktywność pracy i kapi-

tału. Jej rozwój prowadzi do realokacji aktywności gospodarczej. Inwestycje infra-

strukturalne są warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym napływu kapitału. 

Strategie aktywizacji jednostek terytorialnych wykorzystujące, rozwój infrastruktury 

ekonomicznej, w tym przede wszystkim transportowej, prowadzą do zwiększenia 

ich otwartości i mogą przyczynić się do napływu konkurencyjnych produktów z in-

nych obszarów [Rossert 2000: 130]. 

Wysoki poziom potencjału gospodarczego znajduje odzwierciedlenie zarówno 

w poziomie efektywności wykorzystania czynników wytwórczych (konkurencyjność 

wynikowa), jak i dostępności zasobów (konkurencyjność czynnikowa) [Bieńkowski 

1995: 21]. W takim ujęciu potencjał gospodarczy jest czynnikiem stwarzającym wa-

runki do zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców. Sprzyja także lokalizacji 

działalności gospodarczej.  

Uwzględniając przedstawione przesłanki, jako zasadniczy cel niniejszej publikacji 

przyjęto ocenę współzależności pomiędzy potencjałem gospodarczym mikroregionów 

                                                    
1 Dr hab. Tadeusz Dyr, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
2 Mgr Karolina Ziółkowska, doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologicz-

no-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 j yn po ja  g po go 15P&'()*+,-+.&*/0. + &(2+.3 3& 456789



T:;<=>? ;@AB C:ADEFG: ZIÓŁKOWSKA 

 

a HJK LMNOQaRSUHSV L HUWXaQYXZ[YZX\ S[OUOVHJ]U^_ `]J]SbcdOLS ]adORSUHa VSYo-

dyczne oceny i jej wyniki przedstawiono w kolejnych częściach niniejszego artykułu. 
Badania przeprowadzono na przykładzie mikroregionów regionu świętokrzyskiego, 

które utożsamiane są z powiatami i miastami na prawach powiatu. Taka delimitacja 

jest zgodna z opracowaną przez GUS Nomenklaturą jednostek terytorialnych do ce-

lów statystycznych (NTS). Jednostki te zaliczane są do poziomu NTS 4. (Rozporzą-
dzenie… 2007).  

Założenia metodyczne oceny 
konkurencyjności mikroregionów i ich wyposażenia 

w infrastrukturę ekonomiczną 

Ocenę potencjału gospodarczego mikroregionów i ich wyposażenia w infra-

strukturę ekonomiczną przeprowadzono, wykorzystując metodę Z. Hellwiga [Hell-

wig 1968]. Umożliwia ona skonstruowanie miernika syntetycznego na podstawie 

cząstkowych zmiennych diagnostycznych odzwierciedlających różne aspekty ba-

danego zjawiska.  

Kolejne etapy badania obejmowały:  
- utworzenie wstępnej listy cech diagnostycznych,  

- utworzenie finalnego zestawu cech diagnostycznych,  

- normalizację cech diagnostycznych, 
- obliczenie mierników taksonomicznych. 

Wstępna lista cech diagnostycznych obejmowała wszystkie wskaźniki dostępne 
w statystyce publicznej odnoszące się do różnych aspektów potencjału gospodarczego 
mikroregionów i ich wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną. Z listy tej, tworząc fi-
nalny zestaw wskaźników diagnostycznych, dobrano zmienne charakteryzujące się rela-

tywnie wysokim zróżnicowaniem. Określono je na podstawie klasycznego współczynnika 

zmienności. Przyjęto, że zbyt słabymi właściwościami diagnostycznymi odznaczają się 
cechy, dla których klasyczny współczynnik zmienności oparty na odchyleniu standardo-

wym jest mniejszy od wartości progowej wynoszącej 10%. W wyniku przeprowadzonej 

procedury eliminacji wskaźników nieistotnych, tj. takich, dla których współczynnik 
zmienności był mniejszy niż 10%, otrzymano finalny zestaw wskaźników diagnostycz-

nych. Jest on bazą dalszej analizy, tj. podstawą obliczenia dla każdej zmiennej miernika 

syntetycznego.  

Zestaw zmiennych diagnostycznych oceny potencjału gospodarczego mikroregionów 
przedstawiono w tabeli 1, a ich wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną – w tabeli 2. 

Wartości tych zmiennych przyjęto na podstawie danych gromadzonych w ramach staty-

styki publicznej i udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. Przyjęcie takiego 
źródła zapewniło porównywalność danych statystycznych i ich relatywnie wysoką wiary-

godność. Cechy te gwarantuje istniejący w GUS system jakości statystycznej. Każdemu 
czynnikowi i każdej zmiennej diagnostycznej przypisano unikalny symbol (identyfikator) 
pozwalający na odróżnienie go od innych zmiennych i przypisanie konkretnych wartości 
liczbowych. 
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~����� 1. Zmienne diagnostyczne potencjału gospodarczego 

������� ������������� ������� ������������� 
������ ����� ������ ����� 

���.1 �rodukcja  

przemysłowa 

���.11 ������� ¡ ¢��£¤�¡¥¡ ��£¤¦§¢¨� ¥¡ © ¦ª¤¢z-

kańca [zł] 

���.2 «akłady 

¬«®¯°±²±³«®
���.21 ¥¡�¨¡�§ ª¥´¤¢µ§�§ ¥¤ ¥¡ © ¦ª¤¢£kańca 

���.22 ¥¡�¨¡�§ ª¥´¤¢µ§�§ ¥¤ – udział sektora pry-

watnego 

���.3 ¶inanse powiatów ���.31 ���·��§ ¸��¹¤µº´ ��´ª¡µº´ �»º¨¤¦ ¥¡ 
1 mieszkańca 

���.32 ±¼½°¾¬ ¬«®¯°±²±³«e majątkowe na 

1 mieszkańca 

���.4 �rzedsiębiorczość ���.41 �¿¼À¬¿°± �¬¯½«® ¼¿ Áejestru REGON na 

10 tys. ludności 

Â�º�¨� : Opracowanie własne 

 
Tabela 2. Zmienne diagnostyczne infrastruktury ekonomicznej  

������� ������������� ������� ������������� 
������ ����� ������ ����� 
��Ã.1 ¬nfrastruktura  

¼Á¿Ä¿½
�m2.11 »Å¢µ�ÆÇ ��º» � µ´¡��¤  ¥¡´ª¤�£�·¥ª È�¦É©ÊÊ �¦2] 

��ÃË�Ã »Å¢µ�ÆÇ ��º» � µ´¡��¤  �Ì¤�¢£�¥¤  ¥¡´ª¤�£�·¥ª È�¦É©ÊÊ
kmÃ] 

��Ã.2 ¬nfrastruktura  

wodociągowa 

�m2.21 »Å¢µ�ÆÇ ¢ª¤�ª ��£�£ª¤Ì�£¤  ´����ªÍ»�´¤  È�¦É©ÊÊ �¦2] 

��ÃËÃÃ Ìª�£¸¡ ��¨Í�£¤Î ´����ªÍ»�´§�· ���´adzących do budyn-

ków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania na 1 km² 

��ÃËÃÏ £�¹§�ª¤ ´��§ £ ¢ª¤�ª ´����ªÍ»�´¤  ¥¡ © ¦ª¤¢£�¡Î�¡ 

��Ã.3 ¬nfrastruktura  

kanalizacyjna 

�m2.31 »Å¢µ�ÆÇ ¢ª¤�ª ��£�£ª¤Ì�£¤  �¡¥¡Ìª£¡�§ ¥¤  È�¦É©ÊÊ �¦2] 

��ÃËÏÃ Ìª�£¸¡ ��¨Í�£¤Î �¡nalizacyjnych prowadzących do budyn-

ków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania na 1 km² 

��ÃËÏÏ Æ�ª¤�ª �����´¡�£�¥¤ ¥¡ © ¦ª¤¢£�¡Î�¡ 

��Ã.4 ¬nfrastruktura  

przesyłu gazu 

��ÃËÐ� »Å¢µ�ÆÇ �£§¥¥¤  ¢ª¤�ª »¡£�´¤  È�¦É©ÊÊ �¦2] 

��ÃËÐÃ Ìª�£¸¡ �£§¥¥§�· ��£§¨Í�£§ do budynków mieszkalnych 

i niemieszkaÑnych na 1 km² 

��ÃËÐÏ £�¹§�ª¤ »¡£� £ ¢ª¤�ª »¡£�´¤  ´ »�¢���¡�¢µ´¡�· ��¦�´§�·
na 1 miesÒkańca 

��Ã.5 ¬nfrastruktura  

przesyłu energii  

elektrycznej 

��ÃËÓ� Òużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca 

Â�º�¨� : Opracowanie własne 

 

Niezbędnym warunkiem poprawnego wyznaczania syntetycznego miernika konku-

rencyjności mikroregionów i ich wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną jest norma-

lizacja cech obejmująca doprowadzenie do porównywalności zmiennych i ujednolicenie 

ich charakteru – przekształcenie destymulant w stymulanty [Grabiński i in. 1989: 27].  

W ocenie konkurencyjności mikroregionów dokonano normalizacji cech, prze-

prowadzając standaryzację j–tej zmiennej w i–tym mikroregionie. Obliczenia prze-

prowadzono, wykorzystując wzory: 
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ã dla stymulant:  !" = #!" $%#&S"  

- dla destymulant:  !" = $#!" $%#&S"  

gdzie: 

tij – standaryzowana wartość j-tego miernika w i-tej jednostce terytorialnej, 

xij – wartość j-tej cechy w i-tej jednostce terytorialnej, #& – średnia arytmetyczna wartości cechy j, 

Sj – odchylenie standardowe w rozkładzie cechy xj. 

 

Wykorzystując finalny zestaw wskaźników diagnostycznych po standaryzacji, dla 

każdego mikroregionu obliczono wartości taksonomicznych mierników rozwoju Hellwi-

ga, tj. mierniki syntetyczne − dla każdej z wyróżnionych zmiennych, oraz cząstkowe – dla 

aspektów wyodrębnionych w ramach poszczególnych obszarów.  

W metodzie Hellwiga na podstawie macierzy wystandaryzowanych zmiennych 

wyznaczony został obiekt wzorcowy o współrzędnych: ' = (#)"* 
gdzie:  #)" = +,#! %- !".%– dla stymulant, #)" = +/0! %- !".%– dla destymulant, 

tij – standaryzowana wartość j-tego miernika w i-tej jednostce terytorialnej. 

 

Obliczając syntetyczny miernik konkurencyjności mikroregionów, wykorzystano 

wyłącznie wzór dla stymulant. Wśród przyjętych do oceny cech nie było bowiem de-

stymulant.  

W kolejnym etapie wyznaczono odległość euklidesową od obiektu wzorcowego:  

1!) =%234 !" $ #)"567
"89  

gdzie:  

di0 – odległość euklidesowa pomiędzy obiektem i-tym a obiektem wzorcowym,  

tij – standaryzowana wartość j-tej zmiennej w i-tej jednostce terytorialnej, 

i = 1, 2, …, n, 

j = 1, 2, …, m. 

Uwzględniając przedstawione założenia, miarę syntetyczną można obliczyć ze 

wzoru: :! = %; $%1!)1)  
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di0 – odległość euklidesowa pomiędzy obiektem i-tym a obiektem wzorcowym, 

d0 – krytyczna odległość danej jednostki od wzorca:  ! =" #$! + "2 % &!  #$! – średnia arytmetyczna taksonomicznych odległości pomiędzy obiektem i-tym 

a obiektem wzorcowym: 

 #! = 1' %( $!)
$*,  

&! – odchylenie standardowe taksonomicznych odległości pomiędzy obiektem 

i-tym a obiektem wzorcowym: 

&! =" -1'(. $! /" #!0)
$*, ² 

W przedstawionym modelu syntetyczna miara konkurencyjności mikroregionów 
i ich wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną Si przyjmuje wartości z przedziału 
[0,1]. Maksymalna wartość miernika Si (1) odzwierciedla tzw. wzorzec, tj. mikrore-

gion, w którym wszystkie analizowane zmienne przyjmują wartości maksymalne.  

W przyjętej metodzie wraz ze wzrostem wartości syntetycznego miernika zwięk-

sza się konkurencyjność mikroregionu bądź stopień jego wyposażenia w infra-

strukturę. Różnice wartości mierników wskazują jednocześnie na dystans w rozwoju 
poszczególnych mikroregionów.  

Zróżnicowanie przestrzenne 
potencjału gospodarczego 

w mikroregionach regionu świętokrzyskiego 

Produkcja przemysłowa 

W konstrukcji miernika taksonomicznego według kryterium produkcji prze-

mysłowej uwzględniono jedną zmienną diagnostyczną, tj. produkcję sprzedaną 
przemysłu na jednego mieszkańca. Wartości tej zmiennej diagnostycznej oraz al-

gorytm obliczenia syntetycznego miernika taksonomicznego odzwierciedlającego 
konkurencyjność mikroregionu w badanym obszarze przedstawiono w tabeli 3. 

Obliczone wartości syntetycznego miernika konkurencyjności zawierały się 
w przedziale od 0,17 do 1,0 i charakteryzowały się wysoką zmiennością (współ-
czynnik zmienności 50%). 
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������ 3. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm1.1 produkcja sprzedana w obszarze 

potencjał gospodarczy Xm1 

Powiat 

W������

zmiennej 

S������� !"���

wartość zmiennej 

O#$%&'���

euklidesowa 

M(��� 

syntetyczna 

xm1.11 tm1.11 dm1.1 )m1.1 

b*+,- 3./0122 41,13 31.5 21./ 

j6789:j;<=>? ./@A.122 21B3 /15C 210C 

,kD-E-FG+,- /.30122 41,30 31B. 21/@ 

,-FHFI,- //.5A122 40,45 .10A 213@ 

,JKFI,- /505A122 40,01 .1/3 21BA 

Em ,-FHIF /CB3.122 21.B /1AC 210B 

JoktJL+,- 3B/C122 41,12 31.B 21./ 

J+tGJL-FI,- 3B@32122 /103 210C 21A5 

p?NP9;<=>? C..B122 40,63 .1@0 2133 

+kKdJEierski /A.CA122 21/B /1CA 210. 

=>s8QR=>? /2B25122 40,53 .150 2135 

+tkGkIUJL-I,- /B5/3122 40,17 .1.C 21BB 

+tk+DJL+,- B/@0/122 .1/. 2122 /122 

<w;=9P9;<=>? .@2/B122 21AA /1.B 21@2 

��%#�V� ��X�Y%�XZ[�� /553C15B 2122 .1/. 21BA 

!�\]����(� ^�������!"� //A3@,31 /122 /122 21.B 

_`ac'Z[X��Ve [YV%����ZV @/f – B@f 02f 

h�i. B/@0/122 .1/. 31B. /122 

h(�. /.30122 41,30 2122 21/@ 

l8n7w; : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Najwyższą wartość miernika taksonomicznego uzyskał powiat staszowski, na te-

renie którego zlokalizowana jest elektrownia Połaniec. Wysoką wartość ma także 

powiat ostrowiecki, w którym znajduje się huta. Najniższe wartości dotyczą mikrore-

gionów rolniczych, tj. opatowskiego, kazimierskiego i buskiego.  

Nakłady inwestycyjne  

Inwestycje zaliczane są do najistotniejszych czynników wzrostu gospodarczego 

i kreowania konkurencyjności jednostek terytorialnych. Prowadzą bowiem do akumu-

lacji kapitału, tworząc nowe zasoby kapitału rzeczowego i intelektualnego, wpływając 

w długim okresie na wzrost produkcji i dochodów [Samuelson, Nordhaus 2002: 215]. 

Zależności pomiędzy inwestycjami a konkurencyjnością mają charakter dwustronny. 

Wzrost nakładów inwestycji prowadzi do poprawy konkurencyjności regionów, wyż-

sza konkurencyjność prowadzi do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

sprzyjając napływowi inwestycji [Marszał, Markowski 1998: 29]. 

Wartości miernika cząstkowego obrazującego nakłady inwestycyjne zostały wy-

znaczone w oparciu o: 

- nakłady inwestycyjne na jednego mieszkańca,  

- udział sektora prywatnego w poniesionych nakładach inwestycyjnych.  

Wartości zmiennych diagnostycznych oraz algorytm obliczenia syntetycznego 
miernika taksonomicznego odzwierciedlającego konkurencyjność mikroregionu 
w badanym obszarze przedstawiono w tabeli 4. Obliczone wartości syntetycznego 
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�������� ���������������� ��������� ��  w przedziale od 0,06 do 0,78 i charakte-

ryzowały się wysoką zmiennością (współczynnik zmienności 50%). 
Najwyższe mierniki taksonomiczne według kryterium nakładów inwestycyjnych 

uzyskały powiaty ostrowiecki i staszowski. Ich pozycja wynika przede wszystkim 
z relatywnie wysokich nakładów na jednego mieszkańca.  

 
Tabela 4. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm1.2 nakłady inwestycyjne w obszarze 

potencjał gospodarczy Xm1 

Powiat 
¡¢£¤¥¦§ ¨©ª«¬¬« 

®¯°±²°³´µ¶·°±°

wartość zmie±±¸¹ 

º»¼«½¾¥¦§ 

euklidesowa 

¿À°³° 

syntetyczna 

Ám1.21 Ám1.22 Âm1.21 Âm1.22 Ãm1.2 Äm.5.2 

ÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎËÏ ËÎÏÍ Ð0,89 Ð0,81 ÏÎÊÌ ËÎÊÑ 
ÒÓÔÕÖ×ÒØÙÚÛÜ  ÌÍÝÊÎÏÌ ËÎÏÌ ËÎÏË Ð0,74 ÌÎËÞ ËÎÌÑ 
ÈßàÉáÉâãÇÈÉ ÊäÏÎÞÌ ËÎÝÍ Ð1,40 ÊÎÊå ÌÎÞÏ ËÎÍÊ 
ÈÉâæâçÈÉ ÊÊÑËÎåÊ ËÎÏÞ Ð0,81 Ð0,18 ÌÎåÌ ËÎÍÝ 
ÈèéâçÈÉ ÊåÌÝÎÍä ËÎÝÏ Ð0,49 ÊÎÌÍ ÌÎËÊ ËÎÏË 
áê ÈÉâæçâ ÌÑÍÝÎÌÍ ËÎÌÝ ËÎåÌ Ð1,49 ÌÎäË ËÎÌË 
èëßÂèìÇÈÉ ÍÞËåÎÑÞ ËÎäÑ ËÎÍË ËÎåÌ ÍÎÏä ËÎäÊ 
èÇÂãèìÉâçÈÉ ÝÞËËÎåÞ Ë,55 ÍÎäÍ ËÎÏÌ ÊÎËÑ ËÎåÑ 
íÜîïÖØÙÚÛÜ ÞÍÍÎÑÍ ËÎÌÌ Ð0,96 Ð1,70 ÏÎåÌ ËÎËÝ 
ÇßéÃèáÉâãÇÈÉ ÊåÊÊÎäË ËÎÏå Ð0,50 Ð0,32 ÌÎäÌ ËÎÌË 
ÚÛðÕñòÚÛÜ ÍÊÑÑÎÊÑ ËÎÏÑ Ð0,22 Ð0,26 ÌÎÍÝ ËÎÌä 
ÇÂßãßçóèìÉçÈÉ ÌÌÊÍÎÞÌ ËÎÏÑ ËÎÏÌ Ð0,24 ÍÎåÍ ËÎÏÝ 
ÇÂßÇàèìÇÈÉ ÏÊÝÝÎËË ËÎäÝ ËÎÞÌ ËÎäå ÊÎÑä ËÎÝÌ 
ÙôØÚÖïÖØÙÚÛÜ ÍÝÑÝÎÌÝ ËÎÝä ËÎËå ÊÎäÊ ÍÎÏä ËÎäÊ 
¦£«»¬ª¢ ¢£õ¤©«¤õö¨¬¢ ÍäåËÎäÑ ËÎäË ËÎËË ËÎËË ÌÎÊÊ ËÎÌÑ 
¶²÷ø´ù¸±À¸ ú¯°±²°³²¶·¸ ÊåÊÞÎÞÑ ËÎÊË ÊÎËË ÊÎËË ËÎÞä ËÎÊÞ 
ûüýþ¾ö¨õ¬¬ªÿ ¨©ª«¬¬ości Ýå6 ÍË6 – – ÌÊ6 äË6 

m°�. ÝÞËËÎåÞ ËÎÝä ÍÎäÍ ÊÎäÊ ÏÎåÌ ËÎåÑ 
mÀ±. ÊäÏÎÞÌ ËÎÌÌ Ð1,40 Ð1,70 ÊÎË8 ËÎËÝ 

# Õ�ÔôØ : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS  

Finanse jednostek samorządu terytorialnego 

Samorząd powiatowy, podobnie jak inne jednostki samorządu lokalnego i regio-
nalnego, wykonuje zadania publiczne mające służyć zaspokajaniu potrzeb społeczeń-
stwa [Konstytucja RP 1997]. Działania podejmowane przez jednostki samorządu 
mają sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców i kreowaniu warunków rozwoju 

ekonomicznego i cywilizacyjnego regionu [Dolnicki 2009: 157–158]. Dla realizacji 
tych zadań samorząd musi posiadać odpowiednie zasoby finansowe [Dylewski i in. 
2007: 71]. 

Analizę poziomu konkurencyjności mikroregionów w zakresie sytuacji finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzono na podstawie wskaźników cha-
rakteryzujących potencjał dochodowy powiatów oraz skali realizowanych przez nie 

wydatków inwestycyjnych. Wartości zmiennej diagnostycznej oraz algorytm oblicze-
nia syntetycznego miernika taksonomicznego odzwierciedlającego konkurencyjność 
mikroregionu w badanym obszarze przedstawiono w tabeli 5. Obliczone wartości 
syntetycznego miernika konkurencyjności zawierały się w przedziale od 0,18 do 1,0 
i charakteryzowały się wysoką zmiennością (współczynnik zmienności 50%). 
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N�������� ������� ���� �!a taksonomicznego według kryterium finansów jedno-

stek samorządu terytorialnego uzyskał powiat m. Kielce. Wysokość dochodów i wy-
datków inwestycyjnych w tym powiecie odniesiona do liczby mieszkańców jest ponad 
dwukrotnie wyższa niż w powiecie kazimierskim (najniższe wartości) i o ok. 50% 
wyższa niż w drugim w rankingu powiecie staszowskim. 

  
Tabela 5. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm1.3 finanse powiatów 

w obszarze potencjał gospodarczy Xm1 

Powiat 
W"$%&'( )*+,--,. 

S/012034578010

wartość zmiennej 

O9:;<=>?@ 

euklidesowa 

MA030 

syntetyczna 

xBC.31 xBC.32 tBC.31 tBCDEF dBC.3 GBC.3 

bHIJK LPPQRUQ LLVXRLL VRPY VRPP ZRQZ VRZQ 

j[\]^_j`acef QYQQRZU QgUVRUV h0,42 h0,44 iRVi VRLV 

JklKnKopIJK QLPiRQU QLZZRYX h1,02 h1,17 iRUU VRPg 

JKoqorJK LPZ1,56 LZVVRXY VRQP VRQZ ZRPQ VRZL 

JsuorJK QXYPRVY QUPiRQY h0,49 h0,41 iRVg VRLV 

nv JKoqro iVUZRPY iiggRVX LRPQ LRPX VRVV PRVV 

swktsyIJK QUVYRVV LVgQRXY h0,14 h0,18 ZRXY VRLX 

sItpsyKorJK QXXZRQZ QUiiRgQ h0,50 h0,35 iRVi VRLV 

zf{|^`acef QUgURQZ LPVXRZQ h0,02 h0,15 ZRiX VRLY 

IkudsnKopIJK LPiLRYQ LLQgRQX VRQL VRPZ ZRPg VRZQ 

ce}]~�cef QiUURiQ LPZXRiZ h0,60 h0,10 ZRUi VRLQ 

Itkpkr�syKrJK QiZYRXV QiXiRLi h0,68 h0,87 iRiZ VRQZ 

ItkIlsyIJK LZVLRgP LZUXRYL VRXV VRLY LRYX VRZg 

a�`c^|^`acef QYVVRXP QUiiRQV h0,45 h0,35 iRVP VRLP 

?�;9��� �����;������ LVVPRXX LQQVRQP VRVV VRVV ZRZZ VRLU 

72��4��1A� �/012032owe XXURUY YZURgQ PRVV PRVV PRZP VRPU 

����=������� ���;��ości QQ� QL� � � LQ� iV� 

�0�. iVUZRPY iiggRVX LRPQ LRPX iRUU PRVV 

�A1. QLPiRQU QLZZRYX h1,02 h1,17 VR00 VRPg 

�]�\�` : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS 

Przedsiębiorczość  

Przedsiębiorczość, będąca cechą ludzką niezbędną dla twórczego rozwoju działalności 

gospodarczej [Gruszecki 1994: 51], jest postrzegana – obok pracy, kapitału i ziemi – jako 

główny czynnik wytwórczy w gospodarce. Jej istotą jest połączenie i skierowanie do biz-

nesu innych czynników wytwórczych, które przyniosą zysk przedsiębiorcy [Pomykało 

1995: 689]. Przedsiębiorczość związana jest więc z kreowaniem nowych przedsięwzięć 

gospodarczych opartych na innowacjach [Chodyński 2008: 32]. W takim ujęciu stanowi 

istotny czynnik rozwoju mikroregionów.  

W konstrukcji miernika taksonomicznego według kryterium przedsiębiorczości 

uwzględniono jedną zmienną diagnostyczną, tj. liczbę podmiotów wpisanych do reje-

stru REGON na 10 tys. ludności. Wartości tej zmiennej diagnostycznej oraz algorytm 

obliczenia syntetycznego miernika taksonomicznego odzwierciedlającego konkuren-

cyjność mikroregionu w badanym obszarze przedstawiono w tabeli 6. Obliczone war-

tości syntetycznego miernika konkurencyjności zawierały się w przedziale od 0,15 do 

1,0 i charakteryzowały się wysoką zmiennością (współczynnik zmienności 50%). 
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ści uzyskał powiat m. Kielce. Liczba zarejestrowanych podmiotów odniesiona do 
liczby mieszkańców w tym powiecie jest ponad trzykrotnie wyższa niż w powiecie 
kazimierskim (najniższa liczba podmiotów) i niemal o 50% wyższa niż w drugim 
w rankingu powiecie staszowskim.  

 
Tabela 6. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm1.4 przedsiębiorczość w obszarze 

potencjał gospodarczy Xm1 

Powiat 
ÍÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØØ×Ù 

ÚÛÜÝÞÜßàáâãÜÝÜ

wartość zmiennej 

äåæ×çèÑÒÓ  

euklidesowa 

éêÜßÜ 

syntetyczna 

ëm1.41 ëm1.41 ëm1.4 ëm1.4 

ìíîïð ñòóôõõ ö0,08 ÷ôøù õôòø 

úûüýþÿúj���� 6ó�ôõõ ö0,46 òôò6 õôò� 

ïk�ð�ð��îïð 4ñ÷ôõõ ö1,28 4ô�ñ õô�ó 

ïð�	�
ïð 6ñ�ôõõ ö0,37 òô÷ñ õôòò 

ï���
ïð ñòóôõõ ö0,08 ÷ôøù õôòø 

�m ïð�	
� �òøõôõõ ÷ôøõ õôõõ �ôõõ 

�ok��îïð óññôõõ ö0,80 òôñõ õô÷4 

�î���ð�
ïð øõ4ôõõ õô6ø ÷ô÷� õôóó 

p���þj���� óù6ôõõ ö0,76 òô66 õô÷ó 

îk�s��ð��îïð ñóøôõõ õôõò ÷ôùñ õô4� 

���ý����� ø4÷ôõõ õôù6 ÷ôõ4 õôóù 

îk�k
���ð
ïð ñòñôõõ ö0,07 ÷ôøñ õôòø 

îkî���îïð 6ùùôõõ ö0,29 òô�ø õôòó 

�wj�þ�þj���� 6ùùôõõ ö0,29 òô�ø õôòó 

Òrednia arytmetyczna ñó÷ôóõ õôõõ ÷ôøõ õô4� 

âÞ��à��Ýê� �ÛÜÝÞÜßÞowe ÷�øôøõ �ôõõ �ôõõ õô÷õ 

����è�Ô�ØØÖ ÔÕÖ×ØØości ÷ø2 - ò42 óõ2 

!Ü". �òøõôõõ ÷ôøõ 4ô�ñ �ôõõ 

!êÝ. 4ñ÷ôõõ ö1,28 õôõõ õô�ó 

# ý$ü wj : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS 

Syntetyczny miernik zróżnicowania przestrzennego 
potencjału gospodarczego mikroregionów 

Na podstawie przeanalizowanego zestawu wskaźników diagnostycznych obliczo-

no dla każdego mikroregionu syntetyczny miernik zróżnicowania przestrzennego po-

tencjału gospodarczego. Osiągał on wartości od 0,02 do 0,59, a zmienność miernika 

kształtowała się na poziomie 50%. Wykorzystując metodę trzech średnich, dokonano 

klasyfikacji mikroregionów według wartości syntetycznego miernika konkurencyjno-

ści, wyodrębniając cztery grupy poziomu konkurencyjności. Zestawiono je w tabeli 7, 

a w formie graficznej na rysunku 1. 

Najwyższym poziomem konkurencyjności według kryterium potencjału gospodar-
czego charakteryzował się powiat m. Kielce. Ten mikroregion obejmujący stolicę wo-
jewództwa w większości analizowanych kryteriów uzyskiwał najwyższe wartości 

zmiennych diagnostycznych. W konsekwencji taksonomiczny miernik konkurencyjno-
ści jest tu ponad dwukrotnie wyższy niż dla drugiego w rankingu powiatu skarżyskiego.  
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5789:7 7. Syntetyczny miernik konkurencyjności mikroregionów według kryterium 

potencjału gospodarczego  

Powiat Miara konkurencyjno;<= P>?@ABC 
P>?D>E 

konkurencyjności 

FG Kielce HIJK L 

baMNOQ RSUQVW UXaUOQRUVW HIYJ Z 

[\]rzejowski HIYY ^ 

_`cdefec_dgh HI^^ Y 

Rysoki QiaXQRUVW HI^L J 

lhnfec_dgh HI^H q 

UXaMartQRWrVW HIZu v 

xiski 
VQxyrVW HIZv u 

UaxNQFWyMUVW HIZq K 

dgz{|}dgh HIZY LH 

b~UVW HIZH LL 

VWy�ecki HILK LZ 

baMNOQ xWUVW VaOWFWyMUVW HILL L^ 

QUXMQRWyrVW HIHZ LY 

�{�]`c : Opracowanie własne 

 

 
Rys. 1. Konkurencyjność mikroregionów regionu świętokrzyskiego według potencjału gospodarczego 

Źródło : Opracowanie własne 
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infrastruktury ekonomicznej w mikroregionach 

regionu świętokrzyskiego 

Infrastruktura drogowa  

Wartości zmiennych diagnostycznych oraz algorytm obliczenia syntetycznego 

miernika taksonomicznego odzwierciedlającego wyposażenie regionu w infrastrukturę 

transportową przedstawiono w tabeli 8. Najwyższą wartość wskaźnika syntetycznego 

rozwoju infrastruktury transportowej uzyskał powiat m. Kielce. Ten obszar miejski 

charakteryzuje się relatywnie wysoką gęstością dróg – o ok. 30% wyższą niż drugi 

w rankingu mikroregion kazimierski i niemal dwukrotnie wyższą niż średnia gęstość 

dróg w regionie świętokrzyskim.  

 
Tabela 8. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm2.1 infrastruktura drogowa w obszarze 

infrastruktura ekonomiczna Xm2 

Powiat 
®¯°±²³ ´µ¶·¸¸·¹ 

º»¼½¾¼¿ÀÁÂÃ¼½¼
wartość zmiennej 

ÄÅÆ·ÇÈ±²³ 

euklidesowa 

ÉÊ¼¿¼ 

syntetyczna 

Ëm2.11 Ëm2.12 Ìm2.11 Ìm2.12 Ím2.1 Îm2.1 

ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×Ô ÔØÖÕÙ ×ÖÔÚ ×ÖÛ× ÜÖØÚ ×ÖÝÕ 

ÞßàáâãÞäåæçè ÕÛÖÛ× ÕÕÖØØ é0,34 é0,41 ÕÖê× ×ÖÜØ 

ÒëìÓíÓîïÑÒÓ ÔÛÖÚÕ ÔÔÖÙê ×ÖÚÕ ×ÖÚÜ ØÖÚÔ ×ÖÝê 

ÒÓîðîñÒÓ ÕÝÖØ× Õ×Ö×Ù é0,49 é0,67 ÝÖÙ× ×ÖØê 

ÒòóîñÒÓ ÕÔÖØÜ ÕÜÖØÙ é0,43 é0,47 ÕÖÚÙ ×ÖÜÙ 

íô Kielce Ù×ÙÖ×Ú Ù××ÖÛÜ ÜÖ×Ø ÜÖ×Ø ×Ö×× ÙÖ×× 

òõëÌòöÑÒÓ ÕÔÖÚê ÕÝÖ×Ù é0,38 é0,36 ÕÖê× ×ÖÜØ 

òÑÌïòöÓîñÒÓ ÕÚÖêØ ÕêÖ×Ô é0,20 é0,18 ÕÖÝÕ ×ÖÜÔ 

÷èøùâäåæçè ÝÙÖÝÝ ÕÚÖ×Õ é0,09 é0,12 ÕÖÕØ ×ÖÜê 

ÑëóÍòíÓîïÑÒÓ ÕêÖÕØ ÕÛÖÕÔ é0,29 é0,21 ÕÖÔÜ ×ÖÜÝ 

æçúáûüæçè ÕØÖÔÙ ÕÙÖØÚ é0,66 é0,59 ÝÖÙÔ ×ÖØÛ 

ÑÌëïëñýòöÓñÒÓ ÕÕÖØÔ ÕÙÖØÕ é0,55 é0,59 ÝÖ×ê ×ÖØê 

ÑÌëÑìòöÑÒÓ ÕêÖÜÙ ÕÛÖÔÔ é0,30 é0,20 ÕÖÔÜ ×ÖÜÝ 

åþäæâùâäåski ÜêÖÜÝ ÜÔÖêÚ é0,92 é0,85 ÝÖÝÜ ×ÖØØ 

²¯·Å¸¶® ®¯ÿ°µ·°ÿ�´¸® ÝÜÖ×Õ Ý×ÖÚÔ ×Ö×× ×Ö×× ÕÖØê ×ÖÕ× 

Â¾o�À��½Ê� �»¼½¾¼¿¾owe ÙÝÖêÚ ÙÔÖÕÔ ÙÖ×× ÙÖ×× ÙÖÕÙ ×ÖØ× 

w���È�´ÿ¸¸¶� ´µ¶·¸¸ości Ü×3 ÜØ3 – – ÜÜ3 Ý×3 

m¼�. Ù×ÙÖ×Ú Ù××ÖÛÜ ÜÖ×Ø ÜÖ×Ø ÝÖÝÜ ÙÖ×× 

mÊ½. ÜêÖÜÝ ÜÔÖêÚ é0,92 é0,85 ×Ö×× ×ÖØØ 

' á	àþä : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS 

Infrastruktura wodociągowa  

Wartości zmiennych diagnostycznych oraz algorytm obliczenia syntetycznego 

miernika taksonomicznego odzwierciedlającego wyposażenie regionu w infrastrukturę 

wodociągową przedstawiono w tabeli 9. Mikroregionem o najwyższym poziomie wy-

posażenia w infrastrukturę wodociągową jest powiat m. Kielce. Wartość miernika 
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t��������� �!"� # t$� %�#�!��! &!�t %���( (#)�*�t��! #$+� � ��+ ,*ednia w regio-

nie. Relatywnie wysokim poziomem rozwoju infrastruktury wodociągowej charakte-

ryzują się powiaty kielecki i ostrowiecki.  

W powiatach o najniższym poziomie wyposażenia w infrastrukturę wodociągową 

(kazimierski, włoszczowski, jędrzejowski i pińczowski) wartość miernika taksono-

micznego nie przekracza 0,1. Miernik ten jest ponad dwukrotnie niższy niż średnia 

w regionie świętokrzyskim i czterokrotnie niższy niż w mikroregionie o najwyższym 

poziomie rozwoju.  

 
Tabela 9. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm2.2 infrastruktura wodociągowa 

w obszarze infrastruktura ekonomiczna Xm2 

Powiat 
W-./012 45678879 

S:;<=;>?@AB;<;  

wartość zmiennej 

OCD7EF012

euklidesowa 

MG;>; 

syntetyczna 

xHIJKL xHIJKK xHIJKN PHIJKL PHIJKK PHIJKN dm2.2 Sm2.2 

bQRUV XXYZ[Y XZ[\ ][Z[^ _0,13 _0,07 ^Z^` `Z]` ^Z]] 

jacefgjhikln `pZYp ]Zp^ XpZ^^ _1,24 XZX[ _1,00 qZXX ^Z^r 

UsuVvVyzRUV X]rZ[\ ^Z`[ XqZ[^ ^Z^p _0,91 _1,09 qZ\\ ^Z^q 

UVy{y|UV XX]Z\Y [Z`\ ]\Z\^ _0,24 ]ZYr _0,11 [Z`] ^Z\\ 

U}~y|UV YrZrq ]Z^[ ]XZY^ _0,65 ^Z`] _0,32 `Z`^ ^ZXY 

v� Kielce ]r^ZrX ^Z[] [`Z`^ \Z^X _1,03 \Z^\ \ZrX ^Z[] 

}�sP}�RUV XXrZ[Y ^Zrr ]XZp^ _0,12 _0,49 _0,34 `Zp^ ^ZX` 

}RPz}�Vy|UV X[XZ`q XZ]q ]pZ\^ ^Z]r _0,23 ^Z[q [ZYY ^Z]p 

�n��fhikln X^\ZY] ^ZYr ]^Z]^ _0,40 _0,59 _0,55 qZ^[ ^ZX^ 

Rs~d}vierski XqqZX` ^Zr\ ]]Zp^ ^Zp[ _0,54 _0,19 `Z]\ ^Z]] 

kl�e��kln X]]Z^\ XZ^\ ]YZ\^ _0,07 _0,45 ^Zq^ `ZX` ^Z]\ 

RPszs|�}�V|UV X\XZrX XZ][ ]`Z^^ ^ZXX _0,25 ^ZX\ `ZXq ^Z]\ 

RPsRu}�RUV X^[ZY^ XZ`r ][ZX^ _0,38 ^Z^r ^Z^^ `Z\[ ^Z]X 

i�hkf�fhikln p]Zq[ XZ[] XrZ\^ _0,97 _0,08 _0,68 qZXr ^Z^Y 

1.7C86- -.�/57/��zna X]`ZY] XZ`^ ][Z^p ^Z^^ ^Z^^ ^Z^^ `Z\Y ^Z]^ 

A=��?��<G� �:;<=;>=owe `[ZYq XZ^` pZ^q XZ^^ XZ^^ XZ^^ ^ZqY ^ZX^ 

����F�4�886� 456788o-

ści 

[[� p^� ]r� – � – X\� `^� 

�;�. ]r^ZrX [Z`\ [`Z`^ \Z^X ]ZYr \Z^\ qZ\\ ^Z[2 

�G<. `pZYp ^Z[] XqZ[^ _1,24 _1,03 _1,09 \ZrX ^Z^q 

�e�c�h : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS 

Infrastruktura kanalizacyjna  

Wartości zmiennych diagnostycznych oraz algorytm obliczenia syntetycznego 

miernika taksonomicznego odzwierciedlającego wyposażenie regionu w infra-

strukturę wodociągową przedstawiono w tabeli 10. Mikroregionem o najwyższym 

poziomie wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, podobnie jak i w wodocią-

gową, jest powiat m. Kielce. Wartość miernika taksonomicznego w tym powiecie 

jest ponad dwukrotnie wyższa niż średnia w regionie. Relatywnie wysokim po-

ziomem rozwoju infrastruktury wodociągowej charakteryzuje się również powiat 

kielecki.  
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¶·¸¹º· 10. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm2.3 infrastruktura kanalizacyjna 

w obszarze infrastruktura ekonomiczna Xm2 

Powiat 
»¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÆÅÇ 

ÈÉ·ÊË·ÌÍÎÏÐ·Ê·  

wartość zmiennej 

ÑÒÓÅÔÕ¿ÀÁ

euklidesowa 

Ö×·Ì· 

syntetyczna 

ØÙÚÛÜÝ ØÙÚÛÜÞ ØÙÚÛÜÜ ßÙÚÛÜÝ ßÙÚÛÜÞ ßÙÚÛÜÜ àÙÚ.3 áÙÚ.3 

âãäåæ çèéèê ëé69 ìíéíç î0,21 ïéïí ïéìì ìéðè ïéñì 

¬ò² «¦¬§®¢¥© ëèéñó ñéóí çèéïñ î0,50 ëéëñ î0,63 êéçí ïéëè 

åôõæöæ÷øäåæ ëèéëë ïéèï çìéñð î0,50 î0,97 î0,87 óéìç ïéïë 

åæ÷ù÷úåæ ìóéçí ìéïð çðéñç î0,09 ñéóë î0,43 ìéèì ïéñè 

åûü÷úåæ ëñéíç ñéìë ììéóì î0,56 ïéíì ïéïó êéïð ïéññ 

öý Kielce ñíðéêê ïéçì èóéëè çéñè î1,35 ñéðë çéðó ïéçð 

ûþôßûÿäåæ ëêéóç ëéêç ìñéðï î0,52 î0,09 î0,09 êéêì ïéëê 

ûäßøûÿæ÷úåæ çíéðï ëéóç ìëéïñ î0,20 ïéïñ î0,26 êéçè ïéëí 

¯©pª«§®¢¥© ñêéëð ïéðè êìéïó î0,39 î0,68 ïéðë êéçë ïéëí 

äôüàûöæ÷øäåæ ñóéìñ ëéìç ìëéèñ î0,37 î0,19 î0,20 êéêê ïéëê 

¢¥¡ s¢¥© çíéìó ëéïñ ììéêí î0,20 î0,63 ïéïó êéêê ïéëê 

äßôøôú�ûÿæúåæ ëïðéìó ïéðó ììéçï ïéèí î0,70 ïéïç êéïì ïéñç 

äßôäõûÿäåæ ìóéìë ëéìñ çóéèç î0,09 î0,21 î0,65 êéóê ïéëç 

®°§¢«ª«§®¢¥© ñçéíñ ëéèó ñðéíç î0,41 ïéëê î1,27 óéïð ïéïè 

À½ÅÒÆÄ¼ ¼½�¾ÃÅ¾��zna êçéñç ëéóñ ìçéðê ïéïï ïéïï ïéïï êéçç ïéëí 

ÏËo�Íº¹Ê×¹ �É·ÊË·ÌËowe èñéñë ïéðê ëëéïí ëéïï ëéïï ëéïï ïéêð ïéïð 

w���Õ�Â�ÆÆÄ� ÂÃÄÅÆÆości ëçó1 êð1 ñê1 � � � ëë1 êï1 

m·�. ñíðéêê ìéïð èóéëè çéñè ñéóë ñéðë óéìç ïéçð 

m×Ê. ëñéíç ïéçì ñðéíç î0,56 î1,35 î1,27 çéðó ïéïë 

$  	²°§ : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS 

Infrastruktura przesyłu gazu  

Wartości zmiennych diagnostycznych oraz algorytm obliczenia syntetycznego 
miernika taksonomicznego odzwierciedlającego wyposażenie regionu w infrastrukturę 
przesyłu gazu przedstawiono w tabeli 11. Powiat m. Kielce jest mikroregionem 
o najwyższym poziomie wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną. W przypadku 
infrastruktury przesyłu gazu przewaga nad kolejnymi mikroregionami jest jednak 

znacznie mniejsza niż w innych rodzajach infrastruktury. Relatywnie dobre wyposa-
żenie w tę infrastrukturę mają powiaty konecki, sandomierski i opatowski.  

 
Tabela 11. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm2.4 infrastruktura gazownicza 

w obszarze infrastruktura ekonomiczna Xm2 

Powiat 
W
���� �������� 

S�������������

wartość zmiennej 

O� �!"��

euklidesowa 

M#��� 

syntetyczna 

xm2.41 xm2.42 xm2.43 tm2.41 tm2.42 tm2.43 dm2.4 %m2.4 

& 2 3 4 5 6 7 8 9 

b'()* 0+,- -.+/: ;6,40 0+;/ 0+:. <1,68 -+,/ 0+:: 

j=>?@AjBCDEF 0+00 :;+0G HG+I0 <0,77 <0,97 <0,95 I+/; 0+0H 

)kJ*K*LN()* 0+00 :-+/- G:-+.0 <0,77 <0,88 0+,/ I+;I 0+GI 

)*LPLQ)* 0+0H ;H+IG II+/0 <0,69 <0,30 <1,11 I+I; 0+G: 

)RTLQ)* 0+G: G0G+0- G-.+00 <0,60 :+/G G+I- ;+IH 0+-- 

KU Kielce :+.G ;H+H- GG-+/0 :+/I <0,29 0+H0 ;+;- 0+-. 

RVktRX()* 0+-0 I/+,; GG/+,0 <0,22 0+,H 0+.- ;+,H 0+;/ 
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l n q r u v y z { 

|}~�|������ ���� ����� ������ �0,02 �0,63 ���� ���� ���� 

���������� ���� ����� ������ �0,67 ���� ���� ���� ���� 

}���|����}�i ���� ����� ������ ���� ���� ���� ���� ���� 

�� ¡¢£��� ���� ����� ����� ���� �0,71 ���� ���� ���� 

}~����¤|����� ���� ����� ����� ���� ���� �0,68 ���� ���� 

}~�}¥|�}�� ���� ����� ����� �0,33 �0,89 �0,68 ���� ���� 

�¦���������� ���� ����� ����� �0,77 ���� �1,00 ���� ���� 

§¨©ª«¬ ¨®¯°etyczna ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� 

±²³´µ¶·¸¹· º»¼¸²¼½²owe ���� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� 

¾¿ÀÁÂÃÄ®««¬Å Ä°¬©««ości ���Æ ��Æ ��Æ Ç Ç – ��Æ ��Æ 

È¼É. ���� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� 

È¹¸. �,00 ����� ����� �0,77 �0,97 �1,68 ���� ���� 

Ê¡ËÌ ¦� : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych  

Infrastruktura przesyłu energii elektrycznej  

Wartości zmiennych diagnostycznych oraz algorytm obliczenia syntetycznego 
miernika taksonomicznego odzwierciedlającego wyposażenie regionu w infrastruk-
turę przesyłu energii elektrycznej przedstawiono w tabeli 12. Powiat m. Kielce jest 
mikroregionem o najwyższym poziomie wyposażenia w infrastrukturę ekonomiczną, 

mającą odzwierciedlenie w poziomie zużycia energii przypadającej na jedne-
go mieszkańca. W mikroregionie tym zużycie jest niemal siedmiokrotnie wyższe niż w 
powiecie kazimierskim (powiat o najmniejszym zużyciu energii) i o ok. 20% wyższe niż 
w drugim w rankingu powiecie kieleckim. Relatywnie wysokie zużycie energii wystę-
puje także w uprzemysłowionych powiatach ostrowieckim i starachowickim. 

Tabela 12. Obliczenia miernika taksonomicznego Sm2.5 infrastruktura energetyczna 

w obszarze infrastruktura ekonomiczna Xm2 

Powiat 

ÍÎÏÐÑÒÓ

zmiennej 

ÔÕÖ×ØÖÙÚÛÜÝÖ×Ö

ÝÖrÐÑÒÓ Þßàán-

nej 

âãäáåæÑÒÓ

eçèéêØëìÜÝÖ 

íêÖÙÖ 

ìÚ×ÕëÕÚîÛ×Ö 

ïm2.51 ðm2.51 ñm2.5 òm2.5 

ó ô õ ö ÷ 

øùúûü ýþÿ2��22 -0,32 ý��� 2�0ÿ 

j�����j	
�� 0��ÿ��22 -0,05 ý��� 2��0 

ûk�ü�ü��úûü ����1�22 -1,13 0�þý 2��1 

ûü����ûü þ0þý��22 ��þ� 2��� 2��� 

û����ûü ý1þþ��22 -0,16 ý�þ� 2��� 

�m Kielce ÿ1�þ0�22 ý��1 2�22 ��22 

�okð��úûü �1þ01�22 -0,70 0��1 2�ý1 

�úð���ü��ûü �0�ý2�22 2��1 ��12 2��� 

p���	
�� ��0���22 -0,93 0��ý 2�ý� 

úk�ñ��ü��úûü ýþþ���22 -0,32 ý��� 2�0ÿ 

��s����� 0ý006,00 -0,04 ý��0 2��� 

úðk�k����ü�ûü 0�ýýý�22 2��0 ý�0þ 2��ÿ 

úðkú���úûü ýþþÿ2�22 -0,32 ý��� 2�0ÿ 


w	����	
�� �þ0���22 -0,87 0�0þ 2�ý� 

ÒÏáã�àÎ ÎÏ�ÐßáÐ��Þ�Î 0ýÿ�þ�ý1 2�22 ý��1 2��� 

ÜØî�Úéë×êë ìÕÖ×ØÖÙØÜÝë ��ÿ1���ÿ ��22 ��22 2�ýý 
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ABCDEFGHJJKL zmienności MNO – PQO MQO 

RST. NUMVWXQQ YXPU WXVY ZXQQ 

R[\. ZZPPUXQQ ]1,13 QXQQ QXZU 

^_`abc : Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS  

Syntetyczna ocena zróżnicowania przestrzennego 
rozwoju infrastruktury mikroregionów regionu świętokrzyskiego 

Obliczone mierniki cząstkowe odzwierciedlające poziom rozwoju infrastruktury 
ekonomicznej w mikroregionach regionu świętokrzyskiego pozwoliły na wyznaczenie 

miernika syntetycznego. Odzwierciedla on łączne wyposażenie poszczególnych mi-

kroregionów w infrastrukturę ekonomiczną. W obliczeniach zastosowano identyczne 

założenia metodyczne, jak w wyznaczaniu mierników cząstkowych, tzn.: 

– zestawiono wszystkie zmienne diagnostyczne w jednej macierzy,  

– przeprowadzono normalizację zmiennych diagnostycznych, 

– obliczono mierniki konkurencyjności każdego regionu, 
– dokonano klasyfikacji regionów według wartości miernika rozwoju infrastruktury. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń zestawiono w tabeli 13, a w formie graficznej 

na rysunku 2. Obliczone syntetyczne wskaźniki konkurencyjności wskazują na znacz-

ne zróżnicowanie poziomu konkurencyjności mikroregionów regionu świętokrzyskie-

go. Współczynnik zmienności wynosi niemal 50%, a rozpiętość pomiędzy mikrore-

gionem o najwyższym mierniku konkurencyjności (miasta Kielce) a najniższym 

(włoszczowskim) wynosi niemal 6.  
Grupę o najwyższym poziomie rozwoju infrastruktury ekonomicznej tworzy tylko 

jeden mikroregion – powiat m. Kielce. Syntetyczna miara rozwoju jest tu ponad dwu-

krotnie wyższa niż w drugim w rankingu powiecie skarżyskim.  
 
Tabela 13. Syntetyczny miernik wyposażenia mikroregionów regionu świętokrzyskiego 

w infrastrukturę ekonomiczną  

Powiat 
d[SeS  

rozwoju infrastruktury 
fghilnS Poziom rozwonq 

rt uvxyzx ZXQQ Z {|}~�� ��soki 

���_����� QXPN Y �����v 

�vxyxz�v QXPV W 

��a_���c���� QXPM P 

�|�~�rvx}��v QXPW M 

��|}|z���vz�v QXPZ V 

��|�����v QXPQ N �v��v 

�����c���� QXWV � 

{���v QXWW U 

��|������v QXWY ZQ 

�|�vrvx}��v QXWZ ZZ 

���xz�v QXYV ZY {|}~�� �v��v 

���}��vxcki QXZU ZW 

�bc����c���� QXZN ZP 

^_`abc : Opracowanie własne 
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Rys. 2. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju infrastruktury ekonomicznej mikroregionów regionu 

świętokrzyskiego 

Źródło : Opracowanie własne 

Zależność pomiędzy rozwojem infrastruktury ekonomicznej 
a potencjałem gospodarczym mikroregionów regionu świętokrzyskiego 

W celu sprawdzenia zależności pomiędzy poziomem rozwoju infrastruktury eko-

nomicznej a potencjałem gospodarczym mikroregionów regionu świętokrzyskiego 

obliczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy syntetycznymi mierni-

kami odzwierciedlającymi badane zmienne (tab. 14). Współczynnik korelacji wynosi 

0,64. Wskazuje to na silną zależność pomiędzy potencjałem gospodarczym mikrore-

gionów a ich wyposażeniem w infrastrukturę ekonomiczną.  

 
Tabela 14. Zależność pomiędzy konkurencyjnością regionów a rozwojem infrastruktury ekonomicz-

nej 

©ª«¬® ¯¬ª°®¬± ²³±´®µ¬¶·®¸ 

¹º»¼½¾¿ÀÁÂ ÃºÄ¹ºÅÀÆ¾Ç¼Ãº °·ÈÉÊ ¬®Ë°³´²°Ê±²Ê°¸ 

Ì Í Î 

ÏÐÑÒÓ ÔÕÖÔ ÔÕ×× 

ØÙÚÛÜÝjowski ÔÕÞÞ ÔÕÞß 
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÷ø 

ù ú û 

üýþÿkÿ���üÿ 0��� 0��� 

üÿ����üÿ 0��� 0�	
 

ü����üÿ 0�� 0�
 

km Kielce 0��� ��00 

�oý����üÿ 0��� 0,40 

������ÿ��üÿ 0�0 0��� 

òìpíîêñåèì 0��0 0��
 

�ý�s�kÿ���üÿ 0�
 0�	� 

åèäã�ðåèì 0�	 0�	� 

��ý�ý����ÿ�üÿ 0�� 0�	1 

��ý�þ���üÿ 0�	� 0�� 

ñóêåîíîêñåèì 0��� 0��� 

współczynnik korelacji  ���� 

# ã�õóê : Opracowanie własne 

 

Wykazana zależność pomiędzy potencjałem gospodarczym mikroregionu a jego 

wyposażeniem w infrastrukturę ekonomiczną znajduje odzwierciedlenie w modelach 

konkurencyjności. Dobrze rozwinięta, nowoczesna infrastruktura jest istotnym czyn-

nikiem kreowania i utrzymywania konkurencyjności regionów. Pozwala bowiem na 

tworzenie atrakcyjnej oferty usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użyt-

kowników regionu, którymi są mieszkańcy, firmy, inwestorzy, goście [Stawasz 2004: 

203]. W konsekwencji sprzyja lokalizacji produkcji i wzmacnianiu potencjału gospo-

darczego tych obszarów.  

Zakończenie 

Na podstawie wyników badań empirycznych prezentowanych w niniejszym arty-

kule można sformułować tezę, zgodnie z którą istnieje zależność pomiędzy wyposa-

żeniem mikroregionów w infrastrukturę ekonomiczną a ich potencjałem gospodar-

czym. Inwestowanie w rozwój infrastruktury ekonomicznej pozwala bowiem na osią-

ganie celów związanych ze zwiększeniem konkurencyjności obszarów i osiąganiem 

celów społecznych. Rozwój infrastruktury wpływa znacząco na obniżanie kosztów 

i wzrost produktywności przedsiębiorstw, spadek bezrobocia czy poprawę bezpie-

czeństwa, tworząc podstawę kreowania przewagi konkurencyjnej [Hawlena 2012: 

305]. Potwierdzają to doświadczenia Unii Europejskiej z realizacji polityki regional-

nej, w której podstawowe znaczenie mają inwestycje publiczne w infrastrukturę – 

zwłaszcza drogową, energetyczną i mającą na celu poprawę stanu środowiska natural-

nego. Inwestycje te podnoszą konkurencyjność obszarów słabiej rozwiniętych, przy-

czyniając się do wyrównywania dysproporcji rozwojowych.  

Pozytywny wpływ wyposażenia mikroregionów w infrastrukturę ekonomiczną na 

ich potencjał gospodarzy wskazuje na konieczność koncentracji środków publicznych 

na finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Szansą poprawy wyposażenia mikro-

regionów w infrastrukturę ekonomiczną jest możliwość finansowania jej rozwoju 
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z funduszy Unii Europejskiej. W perspektywie finansowej 2007–2013 w badanym 

województwie zrealizowano liczne inwestycje we wszystkich rodzajach infrastruktury 

ekonomicznej. Ich zakres był jednak zbyt mały, aby nadrobić wieloletnie zaniedbania 

i znacząco poprawić stan zdekapitalizowanej infrastruktury. Był także niewystarczają-

cy, aby nadrobić dystans rozwojowy do regionów o najwyższym poziomie konkuren-

cyjności. W tej sytuacji szczególnie istotna jest alokacja środków w kolejnej perspek-

tywie obejmującej lata 2014–2020. 
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The economic infrastructure as the factor of creating 
the economic potential of microregions 

Summary  

Theories of the regional development show that the economic infrastructure is a crucial 

factor of creating the regions and microregions competitiveness. The article presents results of 

empirical studies confirming relations between equipping microregions with the economic 

infrastructure and their economic potential, being a crucial competitiveness factor. 

Key words: region, microregion, the economic potential structures, cooperative structures 

 


