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METODA TAKSONOMICZNA W OCENIE
ŚRODOWISKOWEJ KONKURENCYJNOŚCI
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Streszczenie: Ocena działań jednostek samorządu terytorialnego uwzględniać powinna m.in.
gospodarkę finansową, poziom konkurencyjności i rozwoju, kapitał ludzki oraz infrastrukturę. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania metod taksonomicznych do
oceny środowiskowej konkurencyjności powiatów województwa świętokrzyskiego dla 2003,
2005, 2011, 2012 r. W analizie taksonomicznej istotne jest ujednolicenie poziomu zmienności
cech, w celu zapewnienia ich porównywalności. Konkurencyjność regionów może oznaczać
przewagę nad innymi regionami ze względu na posiadane zasoby materialne czy potencjał
intelektualny. Analiza powiatów województwa świętokrzyskiego wskazuje, iż na badane zjawisko środowiskowej konkurencyjności wpływa zarówno poziom dochodów własnych jak
i wydatków. W badanym kontekście najlepsze są powiaty: kielecki, sandomierski, starachowicki, najsłabsze: pińczowski, włoszczowski i kazimierski.
Słowa kluczowe: region, środowisko przyrodnicze, konkurencyjność, taksonomia, wskaźnik
syntetyczny, analiza skupień.
DOI: 10.15611/pn.2014.348.04

1. Wstęp
Ocena działań jednostek samorządu terytorialnego uwzględniać powinna cechy
społeczne i ekonomiczne (m.in. gospodarka finansowa [Bury 2004], poziom konkurencyjności i rozwoju, kapitał ludzki, infrastruktura) kształtujące ich pozycję w regionie. W tym kontekście można zastosować metody statystyki wielowymiarowej,
które pozwalają na wyznaczenie miary syntetycznej. Wymaga ona uwzględnienia
wielu różnych zmiennych, których dobór może mieć istotny wpływ na uzyskane
wyniki i możliwość wykorzystania wskaźnika syntetycznego do ocen między regionami pochodzącymi z różnych państw. Takie podejście umożliwia ocenę gminy
za pomocą jednej wielkości oraz pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska.
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Konkurencyjność regionu jest uzależniona od charakterystyki podmiotów
i czynników mających istotny wpływ na wytwarzanie, cyrkulację i stosowanie wiedzy i innowacji w regionie. Do czynników tych należą: finanse, środowisko naturalne, innowacyjność przedsiębiorstw oraz poziom organizacji środowiska przedsiębiorczości, kapitał społeczny i ludzki, a także potencjał badawczo-rozwojowy
regionu i aktywność władz publicznych [OECD 2008].
Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej istotne staje się zrozumienie
i opis związków środowiska przyrodniczego z gospodarką, dla której środowisko
stanowi bezpośrednie źródło energii, niektórych środków i przedmiotów pracy oraz
środków konsumpcji, a także odbiornik odpadów produkcyjnych i konsumpcyjnych, warunkuje również produkcję rolniczą, leśną i rybacką, określa możliwości
rozwoju transportu oraz wpływa na zdrowie człowieka [Winpenny 1995]. W wyniku gwałtownego rozwoju przemysłu zauważono wyczerpywanie się surowców
mineralnych, co zrodziło obawy, iż może dojść do całkowitego wyczerpania się
kopalin, zwłaszcza energetycznych. Środowisko przyrodnicze stanowi zbiór elementów warunkujących istnienie człowieka i zaspokajanie jego potrzeb, wymaga
odpowiedniego gospodarowania zasobami przyrody [Kozłowski 1991].

2. Cel i metoda badawcza
Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania metody taksonomicznej (wskaźnika syntetycznego) do oceny środowiskowej konkurencyjności powiatów województwa świętokrzyskiego w 2003 r. (okres poprzedzający przystąpienie
do UE), w 2005 (rok po wejściu do UE) i latach 2011-2012 (okres wejścia w życie
nowej ustawy o finansach publicznych z 2009 r., okres po pogorszeniu się sytuacji
społeczno-gospodarczej w latach 2008-2009).
Zjawiska złożone opisuje się za pomocą więcej niż jednej charakterystyki, zwanej zmienną, ze względu na którą analizuje się obiekty. Porównywanie zjawisk złożonych jest o wiele trudniejsze niż porównywanie zjawisk prostych z uwagi na występowanie wiele różnych kryteriów wyboru, gdzie wynik wyboru ze względu na
jedno kryterium nie pokrywa się zazwyczaj z wynikiem uzyskanym przy uwzględnieniu innego kryterium.
W analizie taksonomicznej istotne jest ujednolicenie poziomu zmienności cech,
w celu zapewnienia ich porównywalności. Analiza taksonomiczna jest oceną poziomu zróżnicowania obiektów opisanych za pomocą zestawu cech statystycznych.
Prowadzi do określenia skupisk tychże obiektów pod względem podobieństwa rozwoju, jak również do otrzymania jednorodnych klas obiektów ze względu na charakteryzujące je właściwości [Kopczewska, Kopczewski, Wójcik 2009].
Zebrane informacje statystyczne (tab. 1) poddane zostały wstępnej analizie
(min, max, średnia, odchylenie standardowe, wskaźnik asymetrii i zmienności). Ze
zbioru potencjalnych cech diagnostycznych wyeliminowano zmienne niespełniające przyjętych kryteriów formalnych i merytorycznych, statystycznych (współczyn-
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nik zmienności powyżej 0,15; współczynnik korelacji poniżej 0,75; asymetryczny
rozkład). Następnie zastosowano metodę unitaryzacji i wyznaczono syntetyczny
miernik przyjmujący wartości z przedziału [0;1]. Na koniec zastosowano metodę
analizy skupień [Dziekański 2011].
Tabela 1. Zmienne charakteryzujące środowiskową konkurencyjność powiatów
Zmienna
Udział dochodów
własnych w dochodach ogółem
Udział dochodów
X2 z PIT w dochodach
ogółem
Udział dochodów z
X3 CIT w dochodach
ogółem
Udział dochodów z
X4 majątku w dochodach
ogółem
Udział dotacji z
X5 budżetu państwa w
dochodach ogółem
Udział subwencji w
X6
dochodach ogółem
Udział wydatków
X7 inwestycyjnych w
wydatkach ogółem
Udział wydatków
X8 bieżących w wydatkach ogółem
Ludność korzystająca
X9
z sieci wodociągowej
Ludność korzystająca
X10
z sieci gazowej
Ludność korzystająca
X11
z oczyszczalni
X1

Miano

Działanie

%

S

%

S

%

S

%

S

%

D

%

D

%

S

%

D

osoba

S

osoba

S

osoba

S

Zmienna

Miano

Działanie

osoba

S

jed.
gosp.

S

ha

S

Obszary prawnie
X15 chronione

ha

S

Emisja zanieczyszX16 czeń gazowych

t/r

D

t

D

dam3

D

dam3

S

szt.

S

ha

S

Ludność korzystająX12 ca z sieci kanalizacyjnej
Podmioty wpisane
X13 do rejestru REGON
na 10 tys. ludności
Tereny zielone w
X14 gestii samorządu

Odpady wytworzone
na 1 km2
Ścieki oczyszczane
X18 w ciągu roku
X17

Zużycie wody na
X19 potrzeby gospodarki
w ciągu roku
Pomniki przyrody
X20
X21

Powierzchnia gruntów leśnych

Wyjaśnienia: X1-X8 – sfera dochodowa i wydatkowa budżetów powiatów, X9-X21 – sfera infrastruktury i środowiska naturalnego; S – stymulanta, D – destymulanta.
Źródło: opracowanie własne.
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3. Środowiskowa konkurencyjność regionu
Terytorium oferuje określone warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jest
siecią, której istota wyraża się w więziach, interakcjach i stosunkach społecznych.
To przestrzeń życia, która ma własną historię i kulturę, własny potencjał gospodarczy i potencjał ludzki. Wpływa ono na życie pojedynczych osób i funkcjonowanie
całych organizacji, jest miejscem stałej interakcji między sferą społeczną a sferą
ekonomiczną. Terytorium tworzone jest przez sieć aktorów lokalnej sceny gospodarczej i społecznej, a powiązania pomiędzy nimi stanowią miarę współczesnego
rozwoju [Jewtuchowicz 2005].
Konkurencyjność regionów może oznaczać przewagę nad innymi regionami ze
względu zarówno na posiadane zasoby materialne, jak i istniejący potencjał intelektualny. Składowymi tych czynników są takie cechy charakterystyczne danego
regionu, jak: instytucje, technologie, innowacyjność, przedsiębiorczość, internacjonalizacja, kapitał społeczny, infrastruktura wiedzy, kultura, demografia i migracje,
jakość miejsca oraz środowisko czy finanse.
Środowiskowa konkurencyjność regionu to koncepcja, która doskonale wpisuje
się w podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju regionów słabiej rozwiniętych. Właściwe wykorzystanie potencjału środowiskowego, po pierwsze, pozwoli
na wygenerowanie dodatkowych elektów ekonomicznych, po drugie, przyczyni się
do dalszej poprawy stanu środowiska i uzyskanie dzięki temu efektów synergii, po
trzecie, sprzyjać będzie realizacji celów społecznych poprzez spadek bezrobocia w
regionie i ogólną poprawę jakości życia. Próbując wskazać determinanty środowiskowej konkurencyjności regionów, można dokonać ich następującej kategoryzacji
– warunki naturalne: różnorodność krajobrazu, uwarunkowania geodezyjno-glebowe, rolnictwo ekologiczne, stan i stopień zanieczyszczenia zasobów wodnych,
jakość i poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziom i struktura
wytwarzanych odpadów oraz infrastruktura ochrony środowiska i gospodarki wodnej [Kasztelan 2010].
Stan środowiska oraz przedsięwzięcia podejmowane w celu jego ochrony coraz
częściej traktowane są jako czynnik konkurencyjności. Wynika to ze wzrastającej
świadomości społecznej, dotyczącej konieczności ochrony środowiska naturalnego,
które stopniowo zatraca zdolność do samoregulacji. Czyste środowisko ma być jedynie środkiem do osiągnięcia takich celów, jak: zdrowie i związane z nim poczucie
bezpieczeństwa, utrzymanie dotychczasowego poziomu konsumpcji zasobów nieodnawialnych i/lub trudnych do zastąpienia, turystyka i rekreacja [Zaremba 2001].
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4. Pomiar syntetyczny środowiskowej konkurencyjności
powiatów województwa świętokrzyskiego
Powierzchnia województwa świętokrzyskiego to 11 691,05 km2, co stanowi 3,74%
obszaru kraju (15 miejsce, przed województwem opolskim). 66% powierzchni województwa to obszary chronione. Procentowy udział obszarów chronionych stawia
województwo na pierwszym miejscu w kraju (średni procentowy udział obszarów
chronionych w kraju to 33,1%). Obszar dziesięciu gmin w 100% zaliczony jest do
obszarów prawnie chronionych; obszar dalszych 11 gmin to w ponad 99% obszar
prawnie chroniony. 17 gmin nie ma żadnych obszarów prawnie chronionych.
W województwie wydzielonych jest administracyjnie 13 powiatów ziemskich i jedno miasto na prawach powiatu (Kielce – powiat grodzki) oraz 102 gminy, w tym
5 miejskich, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich.
Gospodarka regionu świętokrzyskiego bazuje na przemyśle wydobywczym,
głównie w zakresie materiałów budowlanych (wapienie, dolomity, margle, gipsy,
piaskowce, siarka), dzięki czemu województwo zyskało miano stolicy polskiego
budownictwa, a firmy budowlane należą do największych i najdynamiczniej rozwijających się w kraju. W gospodarce regionu istotną rolę odgrywają również przemysły: metalurgiczny, maszynowy, precyzyjny i spożywczy. Następujące sektory
przemysłu ciężkiego, przeżywającego obecnie trudny okres, od lat rozwijały się w
północnej części województwa (Staropolski Okręg Przemysłowy): hutniczy (powiat
ostrowiecki), metalowy (powiat skarżyski), maszynowy (powiat starachowicki), odlewniczy (powiat konecki). W części południowej i wschodniej, na dobrych glebach,
dominuje rolnictwo; szczególnie dobrze rozwija się branża ogrodniczo-sadownicza.
Analizowany zbiór zmiennych charakteryzuje się dużą rozpiętością współczynnika zmienności. Wszystkie zmienne quasi-stałe eliminuje się z wyjściowego zbioru cech: X6, X8.
Analiza wartości współczynnika zmienności pozwala zauważyć, że stosunkowo najmniej zróżnicowanym wskaźnikiem był X1 (dochody własne budżetów
powiatów w dochodach ogółem) – 018, najbardziej zaś X17 (odpady wytworzone
na 1 km2) – 1,69. Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w powiecie kieleckim
w kontekście X1 – 0,32. Obszary powiatów w zakresie: ludność korzystająca z sieci
wodociągowej (X9) i sieci kanalizacyjnej (X12) można określić jako stosunkowo
umiarkowane, co potwierdza wielkość współczynnika zmienności X9 – 0,63; X12
– 0,62.
Badane zmienne charakteryzują się różnym stopniem skorelowania, silne skorelowanie dotyczyło relacji zmiennych X10, X18, X13, X16, X19, X5, X11, X3.
Na podstawie wybranych zmiennych tworzących wskaźnik syntetyczny (X1,
X2, X4, X7, X9, X12, X14, X15, X20, X21 – stymulanty, X17 – destymulanta) można zauważyć, że powiaty w badanym okresie poprawiły swoją pozycję. Wartości
poszczególnych zmiennych poprawiły się lub pozostawały na niezmienionym poziomie.
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Przeprowadzone badania statystyczne potwierdzają istnienie dysproporcji w obszarze konkurencyjności środowiskowej powiatów. Wartości wskaźnika syntetycznego powiatów w 2012 r. wskazują, iż w najlepszej sytuacji znajdują się powiaty:
kielecki (0,76; przemysł wydobywczo-przetwórczy surowców mineralnych, produkcja artykułów spożywczych, X1 – 0,32); X7 – 0,20), sandomierski (0,45; rolnictwo,
ogrodnictwo, sady, agroturystyka, przemysł – huta szkła), starachowicki (0,45; przemysł, maszynowy i metalowy). Natomiast w najsłabszej włoszczowski (0,32; rolnictwo, handel, usługi, rekreacja) i kazimierski (0,14; rolnictwo, budownictwo, handel,
usługi; X1 – 0,16; X7 – 0,14).
Tabela 2. Wskaźnik syntetyczny środowiskowej konkurencyjności powiatów
województwa świętokrzyskiego
Powiaty
Kielecki
Sandomierski
Starachowicki
Jędrzejowski
Konecki
Staszowski
Opatowski
Ostrowiecki
Buski
Skarżyski
Pińczowski
Włoszczowski
Kazimierski

2003
wsk.
poz.
0,65
1
0,38
6
0,38
7
0,36
8
0,38
5
0,40
4
0,43
3
0,34
9
0,28
12
0,46
2
0,30
11
0,34
10
0,18
13

2005
wsk.
poz.
0,71
1
0,34
11
0,52
2
0,33
12
0,43
4
0,43
5
0,47
3
0,39
7
0,39
6
0,36
9
0,34
10
0,37
8
0,19
13

2011
wsk.
poz.
0,77
1
0,42
9
0,52
2
0,48
3
0,44
7
0,48
4
0,47
5
0,45
6
0,37
11
0,4
10
0,42
8
0,34
12
0,19
13

2012
wsk.
poz.
0,76
1
0,45
2
0,45
3
0,43
4
0,43
5
0,43
6
0,39
7
0,39
8
0,36
9
0,36
10
0,33
11
0,32
12
0,14
13

2012
X1
X7
0,32 0,20
0,29 0,08
0,27 0,11
0,21 0,12
0,25 0,10
0,22 0,35
0,22 0,10
0,24 0,12
0,18 0,12
0,23 0,17
0,22 0,15
0,23 0,12
0,16 0,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Powiat kielecki ma charakter przemysłowo-rolniczy, z tradycyjnymi działami
przemysłu wydobywczego i przetwórczego surowców mineralnych oraz produkcji
artykułów spożywczych. Charakterystyczny jest wyraźny podział na przemysłową,
centralną część powiatu, otaczającą Kielce, i rolniczą resztę. W powiecie kieleckim
zarejestrowanych jest około 14 tys. podmiotów gospodarczych. Warunki klimatyczne, glebowe i wodne nie są korzystne dla upraw, zwłaszcza w obrębie Gór Świętokrzyskich. W produkcji roślinnej przeważa uprawa zbóż, ziemniaków i truskawek,
jednak nie ma ona większego znaczenia towarowego.
Powiat kielecki charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem form
ukształtowania powierzchni, budowy geologicznej, szaty roślinnej i zwierzęcej,
a także dużą zasobnością licznych kopalin i surowców mineralnych. Zbiorowiska
leśne zajmują powierzchnię 76 996,2 ha, co stanowi 34,3% ogólnej powierzchni
powiatu. Na gruntach leśnych (78 479,8 ha) zbiorowiska leśne zajmują 98,1%, zaś
różnorodne zbiorowiska nieleśne 1,9% (1483,6 ha).
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Rys. 1. Grupy powiatów województwa świętokrzyskiego wg wskaźnika środowiskowej
konkurencyjności (w 2012 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Powiat sandomierski to również region o charakterze rolniczym. Uprawa roli
i sadownictwo pozostają nadal podstawową gałęzią gospodarki dla wielu gmin powiatu. Sandomierskie cechują bardzo korzystne warunki klimatyczne takie jak:
temperatura powietrza, opady, wiatry oraz równomierne nasłonecznienie, co jest
uwarunkowane ukształtowaniem terenu. Czynniki te sprzyjają intensywnemu rozwojowi wysokotowarowej produkcji rolnej, głównie owoców i warzyw. Walory wynikające z funkcji rolniczej obszaru to także możliwość wypoczynku i rekreacji
pośród wiejskich krajobrazów, w gospodarstwach agroturystycznych i w wiejskich
pensjonatach
W powiecie starachowickim jest blisko 7 tys. podmiotów gospodarczych. Obecnie tradycje przemysłu metalowego i metalurgicznego ustępują bardziej zróżnicowanej gospodarce. Poza branżą samochodową i maszynową rozwija się przetwórstwo
mięsne, elektrotechnika, poligrafia, produkcja materiałów budowlanych, mebli,
obuwia, ceramiki sanitarnej, tekstyliów, a także usługi transportowe. Przemysł poza
terenem Starachowic praktycznie jednak nie funkcjonuje. Użytki rolne w powiecie
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są bardzo zróżnicowane: od gleb dobrych i bardzo dobrych w gminie Pawłów, do
słabych i średnich na pozostałym obszarze. Łącznie użytki rolne zajmują blisko
241 km2 , co stanowi 45% powierzchni powiatu. Główną rzeką powiatu starachowickiego jest Kamienna, która przecina z zachodu na wschód jego teren. Rzeka
Kamienna pełni rolę międzyregionalnego korytarza ekologicznego, łączącego się
z krajowym korytarzem ekologicznym. Niemal cały obszar powiatu starachowickiego objęty jest formami ochrony przyrody. W południowej części powiatu znajduje się również otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Powiat kazimierski jest obszarem typowo rolniczym: aż 89% gruntów stanowią
użytki rolne, a jedynie 3% lasy. Duże kompleksy gleb dobrej i bardzo dobrej jakości
wykorzystywane są pod uprawy najcenniejszych upraw polowych, takich jak pszenica oraz warzywa gruntowe, a także najcenniejszych roślin pastewnych i przemysłowych. Występowanie kopalin w postaci piasków i surowców ilastych wiąże się
z rozbudowaniem na obszarze powiatu produkcji spoiw mineralnych, półfabrykatów oraz gotowych elementów budowlanych. Należy podkreślić, iż powiat należy
do obszarów deficytowych w wodę.
Kolejną metodą w procesie grupowania regionów była aglomeracja z zastosowaniem metody Warda. Analiza wskazała na istnienie pięciu skupień (rys. 2).

Rys. 2. Diagram drzewa metody Warda (kwadratowa odległość euklidesowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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5. Zakończenie
Aby zachować zasoby cenne przyrodniczo, poprawić jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne oraz rozwijać gospodarczo i społecznie powiat, należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego ważne jest uwzględnianie celów
ochrony środowiska we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych, a przede wszystkim w transporcie, energetyce, przemyśle, gospodarce
komunalnej, rolnictwie, turystyce i rekreacji, gdyż sektory te wykazują największą
presję na środowisko poprzez bezpośrednie i pośrednie korzystanie z jego zasobów.
Ocena środowiskowej konkurencyjności powiatów jest zadaniem trudnym. Wymaga uwzględnienia wielu różnych zmiennych, których dobór może mieć istotny
wpływ na uzyskane wyniki i możliwość wykorzystania metody do ocen między
regionami pochodzącymi z różnych państw.
Analiza powiatów województwa świętokrzyskiego wskazuje, iż na badane
zjawisko środowiskowej konkurencyjności wpływa udział dochodów własnych
w dochodach ogółem (kielecki – 0,32, sandomierski – 0,29, starachowicki – 0,27,
włoszczowski – 0,23, kazimierski – 0,16). Ogranicza to w znacznym stopniu samodzielność powiatów i powoduje rozszerzanie ich zależności od organów administracji rządowej.
Czynnikiem oddziałującym w równym stopniu jak dochody na poziom konkurencyjności środowiskowej powiatów jest udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem (staszowski – 0,35, kielecki – 0,20, sandomierski – 0,08, starachowicki – 0,11, włoszczowski – 0,12, kazimierski – 0,14), będący wyrazem realizowanych przez gminę zadań.
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TAXONOMIC METHOD IN THE EXAMINATION
FOR ENVIRONMENTAL COMPETITIVENESS OF POVIATS
OF ŚWIĘTOKRZYSKI VOIVODESHIP
Summary: The evaluation of actions of local governments should take into account, inter
alia, financial management, the level of competitiveness and development, human capital
and infrastructure. The purpose of this article is to indicate the possibility of using taxonomic
methods for the assessment of environmental competitiveness of poviats in Świętokrzyskie
for 2003, 2005, 2011, 2012. The competitiveness of regions may be an advantage because of
their material resources and intellectual potential. The analysis indicates that both the level
of own income and expenditure affect the studied phenomenon. In the analysed context the
best are kielecki, sanodmierksi and starachowicki poviats, and the weakest: pińczowski,
włoszczowski and kazimierski.
Keywords: region, natural environment, competitiveness, taxonomy, synthetic indicator.

