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ANALIZA WSKANIKÓW JEDNOSTKOWEGO
ZU¯YCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENACH
WIEJSKICH
Streszczenie
Sprawdzono przydatnoœæ wybranych wskaŸników jednostkowego zu¿ycia energii elektrycznej w analizach zrównowa¿onego
rozwoju w zakresie terytorialnego zró¿nicowania, oceniaj¹c ich uniwersalnoœæ, zmiennoœæ oraz wa¿noœæ.
S³owa kluczowe: jednostkowe zu¿ycie energii elektrycznej, rozwój zrównowa¿ony
Wprowadzenie
Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ nie tylko w teorii, ale i w praktyce, chocia¿ jej
wdra¿anie budzi wiele w¹tpliwoœci. Istotn¹ rolê w procesie
d¹¿enia do zrównowa¿onego rozwoju odgrywa monitoring
efektów podejmowanych dzia³añ, zw³aszcza w przekroju
lokalnym czy regionalnym. W literaturze przedmiotu proponuje siê wykorzystanie do tego celu ró¿nych zestawów wskaŸników z zakresu ³adu gospodarczego, spo³ecznego i œrodowiskowego [1, 2, 3]. Wielkoœciami, które uwzglêdniane s¹ w tego
typu zestawach s¹ wskaŸniki jednostkowego zu¿ycia energii
elektrycznej. Zu¿ycie energii elektrycznej mo¿na odnosiæ do
ró¿nych wielkoœci i w myœl zasady zrównowa¿onego rozwoju
traktowane jest jako destymulanta [1].
Celem badañ by³o sprawdzenie przydatnoœci wybranych
wskaŸników jednostkowego zu¿ycia energii elektrycznej
w analizach zrównowa¿onego rozwoju w zakresie terytorialnego zró¿nicowania. Obliczenia i analizy przeprowadzono
w oparciu o dane dotycz¹ce obszarów wiejskich 40 powiatów
po³o¿onych na terenach Polski po³udniowo-wschodniej,
w szczególnoœci województwa ma³opolskiego i podkarpackiego. Badaniami objêto lata 2004-2013.

przyjmuj¹c arbitralnie, ¿e powinny mieæ one wartoœæ wiêksz¹
od 0,2.
Wed³ug Ostasiewicza [4] dobrym sposobem oceny
wa¿noœci cech jest badanie wypuk³oœci ich dystrybuant
empirycznych. WskaŸnik opisuj¹cy wypuk³oœæ dystrybuanty
wyznaczany jest po wczeœniejszej unitaryzacji cechy i zawiera
siê w przedziale 0,1. Wa¿noœæ cechy wzrasta wraz ze zmniejszaniem siê wartoœci tego miernika, przy czym proponuje siê
przyjmowaæ za progow¹ wartoœæ równ¹ 0,5 [4].
W tab. 1 zestawiono wartoœci miar statystycznych charakteryzuj¹cych przydatnoœæ poszczególnych wskaŸników
jednostkowego zu¿ycia energii elektrycznej w ocenach terytorialnego zró¿nicowania.
Tab. 1. Miary statystyczne charakteryzuj¹ce przydatnoœæ
wskaŸników jednostkowego zu¿ycia energii elektrycznej do
oceny terytorialnego zró¿nicowania
Table 1. Statistical measures characterizing the suitability of
unit indicators of electricity consumption to evaluate the
territorial diversity
WskaŸnik zu¿ycia
energii elektrycznej

Metoda i wyniki badañ
Przy wyznaczaniu wskaŸników dla potrzeb monitorowania
zachodz¹cych zjawisk wa¿ne jest, aby by³y one ³atwe to
wyznaczenia. W badaniach ograniczono siê do wskaŸników
mo¿liwych do obliczenia w oparciu o ogólnodostêpne dane
statystyczne, tj. opracowania GUS (Bank Danych Lokalnych).
Roczne zu¿ycie energii elektrycznej w ka¿dym z badanych
powiatów odniesiono do liczby mieszkañców, liczby odbiorców energii elektrycznej, liczby izb w mieszkaniach oraz powierzchni mieszkalnej.
Oceniaj¹c przedmiot badañ nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e
nie wszystkie cechy (wskaŸniki) opisuj¹ce obiekty s¹ jednakowo istotne. Dokonuj¹c wyboru cech diagnostycznych nale¿y
kierowaæ siê kryteriami [4]:
- uniwersalnoœci (cechy powinny mieæ uznan¹ powszechnie
wagê i znaczenie),
- zmiennoœci (cechy nie powinny byæ do siebie podobne
w sensie informacji o obiektach, przy czym wysok¹
zdolnoœæ dyskryminacji maj¹ cechy charakteryzuj¹ce siê
du¿¹ zmiennoœci¹),
- wa¿noœci (cechy wa¿ne to takie, które trudno osi¹gaj¹
wysokie wartoœci).
Dla potrzeb oceny przydatnoœci wskaŸników do dyskryminacji obiektów wyznaczono ich wspó³czynniki zmiennoœci
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Miara (wartoœæ œrednia)
wskaŸnik
wspó³czynnik
wypuk³oœci
zmiennoœci
dystrybuanty

Roczne zu¿ycie energii elektrycznej/liczba mieszkañców
Roczne zu¿ycie energii elektrycznej/liczba odbiorców

0,32

0,20

0,18

0,19

Roczne zu¿ycie energii elektrycznej/liczba izb mieszkalnych
Roczne zu¿ycie energii elektrycznej/powierzchnia mieszkañ

0,15

0,32

0,15

0,42

Na podstawie obliczeñ i analiz mo¿na stwierdziæ, ¿e
wszystkie badane wskaŸniki s¹ cechami wa¿nymi i w du¿ej
mierze uniwersalnymi, chocia¿ dotychczas w analizach
porównawczych wykorzystuje siê g³ównie zu¿ycie energii
elektrycznej przeliczone na mieszkañca wzglêdnie na odbiorcê.
Natomiast zdecydowanie najwiêksz¹ przydatnoœæ do
dyskryminacji obiektów wykazuje roczne zu¿ycie energii
elektrycznej odniesione do liczby mieszkañców.
Wartoœci tego wskaŸnika dla 2013 roku, które uzupe³niono
charakterystyk¹ dynamiki jego zmian w postaci œredniorocznego przyrostu w latach 2004-2013, wykorzystano do
pogrupowania powiatów. Do tego celu zastosowano analizê
skupieñ.
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Rys. Zró¿nicowanie powiatów pod wzglêdem poziomu zu¿ycia energii elektrycznej
Fig. The diversity of municipalities in terms of electricity consumption
Wyniki analizy przedstawiono na rysunku, a wartoœci
œrednie wskaŸników dla uzyskanych skupieñ powiatów w tab.
2. Jak wynika z tab. 2 ró¿nice w jednostkowym zu¿yciu energii
elektrycznej pomiêdzy pogrupowanymi powiatami s¹ dosyæ
du¿e. Wysoka dynamika wzrostu analizowanego wskaŸnika
w powiatach o najmniejszym zu¿yciu energii elektrycznej
pozwala jednak spodziewaæ siê w przysz³oœci wiêkszej
spójnoœci terytorialnej w zakresie jednostkowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹.
Tab. 2. Wartoœci œrednie wskaŸników charakteryzuj¹cych
zu¿ycie energii elektrycznej dla poszczególnych skupieñ
powiatów
Table 2. Average values of indicators characterizing the
electricity consumption for individual clusters of municipalities
Skupienie
I
II
III
IV
V
VI

Jednostkowe zu¿ycie
energii elektrycznej
[kWh/mieszkañca]
279
349
439
514
591
770

Œrednioroczny przyrost
jednostkowego zu¿ycia
energii elektrycznej [%]
1,9
1,2
1,5
1,5
0,8
0,9

Podsumowanie
Stwierdzono, ¿e wskaŸnikiem jednostkowego zu¿ycia
energii elektrycznej najbardziej przydatnym w analizach
terytorialnego zró¿nicowania jest roczne zu¿ycie energii
elektrycznej przeliczone na mieszkañca. Jest ono cech¹
uniwersaln¹, wa¿n¹ i charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹.
Mo¿e wiêc byæ z powodzeniem wykorzystywane w monitorowaniu zrównowa¿onego rozwoju regionów w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹.
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ANALYSIS OF INDICATORS
OF UNIT ELECTRICITY CONSUMPTION IN RURAL AREAS
Summary
The suitability of selected indicators of unit electricity consumption in the analysis of sustainable development in terms of
territorial differentiation was checked, assessing their versatility, variability and significance.
Key words: unit electricity consumption, sustainable development
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