
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTUR
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE – UJĘCIE
NIEHIERARCHICZNE

Autorce od początku prezentowanych w niniejszej książce badań towarzyszy
idea ustrukturyzowanej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, tzn. takiej, której ca-
łość zbudowana jest z pewnych elementów (określanych tutaj jako składowe), powią-
zanych ze sobą systemem relacji. Każdy z elementów całości stanowiącej o poziomie
rozwoju społeczno-gospodarczego jest uzależniony od innych elementów tej całości,
różnych relacji, które czynią ją taką, jaka jest. Wykrycie struktury tej całości, tj. ana-
tomii rozwoju społeczno-gospodarczego, jest celem badań opisanych w tym rozdzia-
le. Zadaniem podstawowym jest wyznaczenie homogenicznych typów rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce poprzez rozpoznanie (eksplorację) nieznanych struktur
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz mechanizmów ich segmentacji117. 

5.1. Wprowadzenie do badania struktur rozwoju
społeczno-gospodarczego

5.1.1. Interpretacja pojęcia „struktura”. Podejście metodologiczne

Słowo „struktura” w sensie etymologicznym oznacza budowę, układ elemen-
tów stanowiących całość118. W nauce nie jest to pojęcie nowe, wiąże się z filozoficzną
dyskusją nad „całością” i jej podziałem na elementy/części składowe oraz nad tym,
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117 Segmentacja, rozumiana tu jako stopniowy podział terytorium na części – obszary (typy), które są
jednorodne (homogeniczne) pod względem pewnych właściwości. Obszarami są zbiory gmin, zaś
właściwościami są charakterystyki składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

118 Struktura (łac. structura) oznacza: układać, budować; pierwotnie w sensie sposobu, w jaki coś jest
zbudowane, uporządkowane lub relacje istniejące pomiędzy elementami jakiejś całości (za: [Słownik
języka polskiego, 1981, s. 352] oraz [Leksykon naukowo-techniczny, 1984].
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jak z części powstaje całość [Suliborski 2010, s. 25; Stępień 1971, s. 571–578]. Już
od czasów Arystotelesa polemice tej towarzyszy przekonanie, że całość jest czymś
więcej niż sumą części, bowiem uzyskuje inne, nowe cechy w porównaniu z cecha-
mi części, z których owa całość została zbudowana. 

Metoda strukturalnego badania rzeczywistości i związany z nią termin „struk-
turalizm” (ujmowany tu jako pewnego rodzaju tylko propozycja metodologiczna)
dojrzewały w naukach społecznych (socjologii, ekonomii) od końca lat 50. XX
wieku119. Nie wdając się głębiej w etiologiczne wątki, warto na pewno podkreślić,
że pojęcie struktury i metodologia badań strukturalnych występuje niemal we
wszystkich dyscyplinach wiedzy (szerzej: [Piaget 1972]). Pojęcie to zdobyło sobie
tak uniwersalne zastosowanie, że wymieniane i odmieniane jest w różnych przy-
padkach. Szczególnie w ekonomii termin struktura posiada specjalne znaczenie,
bowiem tu struktury nie występują na obserwowalnej powierzchni zjawisk, ale
w złożonych procesach ukrytych za nią [Szymla 2000, s. 23]. Wykryć strukturę
rzeczy (określonego zjawiska, zespołu zjawisk), to określić jego części i sposób,
dzięki któremu wchodzą one we wzajemne relacje, obejmując zarówno stosunek
każdego z tych elementów do całości, jak i relacje pomiędzy poszczególnymi ele-
mentami tej całości (za: [Zdanowicz 1977, s. 70]). 

Słowo struktura kojarzy się zazwyczaj z pojęciem statycznym. Jean Piaget
[1972, s. 37] stwierdza jednak, że nie jest ono jakąś formą statyczną, ale jest „sys-
temem przekształceń”. Właśnie zmiana w czasie poszczególnych elementów cało-
ści, zachowując względną samodzielność, prowadzi do zmian w istniejącej
strukturze i w efekcie do powstania nowej. W odniesieniu do zjawisk społeczno-
-ekonomicznych charakterystyczne jest pojęcie struktury jako procesu. Piaget
[1972, s. 33 i nast.], proponując, by takie badanie obejmowało system dostrzegal-
nych stosunków czy wzajemnych oddziaływań, pisze, że scharakteryzować struktu-
ry ekonomiczne to nie tylko wskazać na prymat funkcjonowania, który sprawia, że
samosterowalność struktury nie jest wywołana operacjami ścisłymi, lecz regulacjami
następującymi dzięki działaniom nawracającym do tego, co się już stało i wybiegają-
cym ku temu, co ma się dopiero stać, działaniom typu sprzężeń zwrotnych. 

François Perroux w roku 1959 (za: [Król 1963, s. 612]) określił strukturę go-
spodarczą przez proporcje i stosunki, które charakteryzują dany układ ekonomiczny,
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119 Początkowo „strukturalizm” rozwijał się w naukach humanistycznych (XIX w.). Wprowadzeniem
w tę problematykę jest praca Jeana Piageta [1972], wobec której w pewnej opozycji swoje poglądy
przedstawił Claude Levi-Strauss [2008, I wyd. pl.:1970]. W ekonomii badania te stwarzają duże moż-
liwości wykorzystania metod ilościowych, bowiem metodologia strukturalizmu wywodzi się z nauk
ścisłych (algebry). Przykładami badań strukturalnych w naukach społecznych są opracowania auto-
rów takich, jak m.in.: Kuznets [1966], Perroux (za: [Król 1963]), Dziewoński [1971], Maik [1996],
Liszewski [2008]. 
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zlokalizowany w przestrzeni i w czasie. Większość autorów zajmujących się bada-
niami strukturalnymi w ekonomii koncentruje się na związkach pomiędzy ele-
mentami gospodarki narodowej, analizując wyłącznie strukturę branżową lub
strukturę regionalną (m.in.: [Dziewoński 1971; Maik 1996; Domański, Marciniak
2003; Parysek 2009]). Trudno odnaleźć opracowanie, w którym podjęty problem
odnosiłby się do rozwoju społeczno-gospodarczego, traktowanego jako całość zło-
żoną z części, gdzie analizie poddano relacje między elementami tej całości,
a więc wewnętrzne jego zróżnicowanie.

Uogólniając, struktura jest tym, co nadaje całości jedność, jest stałym ele-
mentem zorganizowanej całości, rozpoznawalnym pomimo zmian, jakie zacho-
dzą w tej całości. W strukturze rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególne
elementy same w sobie niewiele znaczą; sens nadaje im dopiero uczestnictwo
w całości. Tym samym to, co jest prawdziwe dla części zjawisk ekonomicznych
lub/i społecznych, nie może być uznawane za nieuchronnie prawdziwe dla wszyst-
kich, bowiem w przeciwnym razie popełniamy logiczny błąd złożenia.

W ujęciu ekonometrycznym cechy charakteryzujące strukturę społeczno-gos-
podarczą wyrażają konkretne współczynniki, których zbiór określa jej anatomicz-
ny obraz i wskazuje reakcje na określone zmiany. Również niniejsze badanie
reprezentuje ilościowe podejście, a zatem jest nastawione na poszukiwanie „śred-
nich”, rozkładów i „mierzalnych” zależności, ujmowanych w postaci różnych
współczynników. 

Współczesne badania ekonomiczne coraz więcej uwagi poświęcają kwestiom
przestrzennym, porządkując przestrzeń ekonomiczną, w obrębie której żyje i go-
spodaruje człowiek. Według Johna Friedmana [1955, s. 1], całą działalność spo-
łeczną wyrażają konkretne jednostki (obiekty), tworzące określone układy
przestrzenne wzajemnie ze sobą powiązane. Układy te posiadają swoje struktury,
których anatomia jest opisana przez proporcje, w jakich rozwijają się różne dzie-
dziny gospodarczej i społecznej działalności człowieka. Między poszczególnymi
jednostkami terytorialnymi albo między jednostkami a całością układu zachodzą
relacje. Homogeniczne relacje czy proporcje pogrupować można w typy struktu-
ralne. Zasadniczym problemem grupowania jest przyjęcie określonych kryteriów
(o czym szerzej w podrozdziale 3.2.), bowiem na ich podstawie struktura społecz-
no-gospodarcza wyraża treść kompleksów terytorialnych.

Struktura zawdzięcza swoje trwanie funkcjom elementów (cechom), stąd
struktura i funkcja są nierozłączne. Funkcja określona zostaje poprzez identyfika-
cję roli, znaczenia (siły) elementu, stanowiącego integralną część całości (czyli
systemu o określonej strukturze). Bogdan W. Mach [1989] funkcjami nazywa ta-
kie oddziaływanie elementu na obejmującą go całość, którego istnienie i forma są
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warunkowane strukturą tej całości. Oczywiście pojęcie funkcji jest wieloznaczne,
a jej zakres znaczeniowy zależy od jego konotacji przyjętej przez poszczególne dys-
cypliny naukowe. W naukach społecznych jest ono ściśle powiązane z pojęciem
struktury systemu jako całości, którą integrują funkcje jej elementów składowych.

W rozważaniach na temat metodologii strukturalnej Umberto Eco [1966]
stwierdził, że umożliwia ona analizę interdyscyplinarną, otwierając drogę do uni-
fikacji wiedzy o świecie człowieka. Dziś nurt ten traktowany jest jako jeden
z ostatnich paradygmatów naukowych, które postawiły sobie za cel dotarcie do
najogólniejszych zasad „rządzących człowiekiem” (za [Suliborski 2010, s. 34]).
W świetle tego podejścia w niniejszej pracy uznano, że struktura rozwoju obsza-
rów wiejskich jest pewnym modelem systemu istniejących zróżnicowań, który sca-
lają funkcje jego składowych.

5.1.2. Przyjęta metoda badania struktur rozwoju społeczno-gospodarczego

Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego możemy rozpatrywać w ujęciu ilo-
ściowym i jakościowym (za: [Chojnicki 1989, s. 114]). Ilościowy aspekt rozwoju
obejmuje pojęcie postępu społecznego, wzrostu gospodarczego, a więc powiększa-
nia rozmiarów produkcji dóbr i usług, dochodu narodowego. Natomiast jakościowy
aspekt rozwoju dotyczy przekształceń struktur społeczno-gospodarczych, w wyni-
ku których nabierają one nowych cech i właściwości. Pierwszy aspekt rozwoju jest
czynnikiem strukturotwórczym, który wywołuje zmiany strukturalne w systemie
społeczno-gospodarczym, kiedy jednocześnie przekształcenia strukturalne są ce-
lem procesu rozwoju (jako wzrostu) gospodarczego. Współzależny i kumulatyw-
ny charakter tych procesów uniemożliwia ustalenie, co jest przyczyną, a co
skutkiem, bowiem mamy do czynienia ze stałą cyrkularnością czynników/impul-
sów. Traktując więc strukturę rozwoju jako przejaw złożonego procesu, który w so-
bie kryje, można badać tendencje jej do zmiany, jak i do zachowania trwałości. 

Kompleksowa analiza rozwoju społeczno-gospodarczego to badanie ukierunko-
wanych zmian systemów społecznych i ekonomicznych. W jakościowym ich ujęciu,
celem takich holistycznych dociekań jest wykrywanie homologii (podobieństw) wyra-
żających strukturalnie identyczne prawa szerokiej klasy zjawisk i procesów, zwłaszcza
takich, które ujawniają stany quasi-stacjonarne i ekwifinalność [Bertalanffy von 1984,
s. 155–174]. Podejście to umożliwia tworzenie i przenoszenie wykrytych praw z jed-
nej dziedziny rzeczywistości w drugą, czy też z jednej dyscypliny naukowej do dru-
giej [Heller, Lubański, Ślaga 1992, s. 320–323]. Uprawnienia wynikają z faktu
powszechnego występowania w różnych dziedzinach wiedzy (tu: ekonomii, geogra-
fii, socjologii) podobnych koncepcji ogólnych i zbliżonych punktów widzenia. 

180

Rozdział 5. Przestrzenne zróżnicowanie struktur rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich...

r05.qxd  2013-08-13  07:25  Page 180



Pojawiająca się tu zasada ekwifinalności rozumiana jest jako osiąganie tego sa-
mego celu różnymi drogami i przy różnych warunkach początkowych. To znaczy,
że układy lokalne – mając różne warunki endogeniczne (jak np.: strukturę gospo-
darczą, zasoby lokalne, rentę położenia) – osiągają ten sam cel, jakim jest „rozwój
obszarów wiejskich”, jednak ścieżki dojścia są różne. Celem badania struktury jest
wykrycie homologii (lub jej braku) w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów
wiejskich. I choć niniejsza analiza koncentruje się właśnie na weryfikacji zasady
ekwifinalności, to warto uzupełnić, że rozwój obszarów wiejskich jest takim syste-
mem, który charakteryzuje również zasada ekwipotencjalności. Zakłada ona, iż
przyczyny pochodzące z jednego źródła mogą spowodować całkiem różne rezultaty.
Na przykład, czynniki egzogeniczne (jak m.in. realizowany w kraju model rozwo-
ju regionalnego, finansowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich czy interwen-
cja zewnętrzna w ramach polityki spójności), które mimo założeń egalitaryzmu nie
dają jednakowych efektów rozwojowych. Ich siła interwencji (skuteczności) jest za-
leżna od możliwości absorpcji tych bodźców, czyli osiągniętego już poziomu roz-
woju i struktury społeczno-gospodarczej badanych obszarów.

* * *

Rozłożony nierównomiernie poziom rozwoju obszarów wiejskich tworzy
pewne układy czy przestrzenne koncentracje społecznej i ekonomicznej działalno-
ści ludzi (rozdział 4.). W świetle wyznaczonych celów poszukiwane będą mechani-
zmy wyjaśniające istniejące zróżnicowanie przestrzenne. Kontynuując wątek
empiryczny, po rozpoznaniu rozkładu przestrzennego poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego obszarów wiejskich pojawia się pytanie dotyczące wewnętrznego
zróżnicowania obszarów wiejskich z punktu widzenia kombinacji cech syntetycznych
opisujących ten rozwój (inaczej relacji składowych tego rozwoju w poszczególnych
częściach przestrzeni o różnym poziomie ich oceny).

Możliwość rzeczywistej identyfikacji wewnętrznej (nieznanej) struktury roz-
woju obszarów wiejskich warunkuje podejście funkcjonalno-terytorialne. Powiązania
funkcjonalne działalności w przestrzeni pozwalają wydzielić określone zespoły
gmin (typy) o wspólnych cechach (podobnych strukturach). Otrzymane typy są
wielokryterialne, więc wskazana jest ocena intensywności (siły i słabości) po-
szczególnych składowych rozwoju. Proponowane podejście, oparte na zbadaniu
anatomii struktury działalności gospodarczej i społecznej, pozwala na pełniejsze
poznanie słabych i mocnych stron danego obszaru, identyfikację istotnych prze-
wag konkurencyjnych w układzie terytorialnym. One zaś powinny być podstawą
do kształtowania zarówno polityki spójności, polityki regionalnej, jak i lokalnych
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strategii rozwoju, zasadniczo opartych na czynnikach wewnętrznych. Zastosowa-
na metoda delimitacji komponuje się z nowym podejściem terytorialnym120 w po-
lityce rozwoju regionalnego. Jego nowatorstwo polega na tym, że traktuje się tu
dany obszar przez pryzmat jego funkcji (cech), a nie jako twór administracyjny
(patrz podrozdział 2.3.). 

Zbudowane i omówione w czwartym rozdziale wskaźniki syntetyczne 6 skła-
dowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego będą podstawą grupowania
gmin w celu utworzenia jednorodnych typów pod względem podobieństwa anato-
micznego ich struktury. Dotychczas stosowana procedura hierarchiczna nie daje
jednak możliwości jej rozpoznania. Chcąc wyróżnić grupy obiektów podobnych,
a obiekty te są opisane przez więcej niż jedną cechę, odpowiednim narzędziem
jest analiza skupień. Wydaje się, że jest ona nieodzowna wszędzie tam, gdzie ma-
my do czynienia ze znaczną ilością danych, w których nie widać jakiejkolwiek
struktury, a analizowanie pojedynczych przypadków traci sens. Dlatego poszuki-
wania odpowiedniej metody do realizacji założonego celu skierowano na niehie-
rarchiczne procedury grupowania obiektów, co więcej, oparte na metodzie
aglomeracyjnej i optymalizacji danego grupowania. Najogólniej, zadaniem tej me-
tody jest grupowanie jednostek w celu utworzenia ich jednorodnych klas (sku-
pień) ze względu na wewnętrzne kombinacje badanych kryteriów, a jednocześnie
maksymalnie różne względem siebie (tj. klas). 

Procedurę statystyczną oparto na metodzie Dynamic clouds clustering Diday’s
(Chmur Dynamicznych Didaya), która pozwala na dokonanie takiej typologii,
gdzie efektem końcowym będzie obraz struktury zmiennych w otrzymanych kla-
sach (tj. anatomii) przy jednoczesnej ich etapowej eksploracji [Griguolo, Mazzanti
1992]. Jest to metoda iteracyjna, oparta na modelu grawitacyjnym w przestrzeni
wielowymiarowej, zaproponowana i opisana przez Erwina Didaya w roku 1971
[Diday 1971, s. 19–33]. Wykorzystywana ona była m.in. w projektach realizowa-
nych przez Światowy Program Żywnościowy ONZ, których celem było opracowa-
nie systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego krajów
afrykańskich121. W Polsce po raz pierwszy zastosowano ją w publikacji Atlas de-
mograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce pod redakcją Izasła-
wa Frenkla i Andrzeja Rosnera [1995], gdzie była narzędziem do konstrukcji 
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120 W polityce regionalnej UE podejście terytorialne jest wpisane w politykę spójności. Szerzej o tym
w m.in.: [Agenda Terytorialna... 2007]; [Zielona księga... 2008]; [Raport Barki... 2009]. 

121 Przykłady projektów: Republic of Uganda: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis,
Rural Uganda – 2005, United Nations World Food Programme, Vulnerability Analysis and Mapping,
Rome, marzec 2006; Reports Food Security and Nutrition Sierra Leone, United Nations World Fo-
od Programme, Vulnerability Analysis and Mapping, Government of Sierra Leone, Sierra Leone
–Rome, sierpień 2005.
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14 typologii strukturalnych. Obecnie operacyjne możliwości technik komputero-
wych pozwalają na wykorzystanie tej metody w szerszym zakresie. 

Metoda Chmur Dynamicznych Didaya polega na przenoszeniu obiektów
z jednej grupy122 (synonimem są tu chmury, skupienia, typy, klasy) do innej123,
w poszukiwaniu najlepszego zestawu klas według zadanego kryterium dobroci
grupowania (optymalizacji), w tym wypadku kryterium k-średnich [Panek 2010,
s. 129–131]). Cały algorytm Didaya [(Diday i in. 1982; Diday i in. 1994]) operu-
je w przestrzeni kartezjańskiej, a odległości między centrami grawitacyjnymi a po-
szczególnymi punktami liczone są jako odległości euklidesowe.

Odległość euklidesowa wyraża się wzorem:

d(xi, xk) = dik =     Σ
p

j=1
(xij – xkj)

2

gdzie: 
xij – wartość obiektu xi pod względem cechy j
xkj – wartość obiektu xk pod względem cechy j
p – liczba cech (składowych)

Metoda ta (za: [Griguolo 2003]) w fazie początkowej opiera się na określe-
niu z góry przez użytkownika ilości klas (i), które powinny być uzyskane w końco-
wym etapie, oraz maksymalnej liczbie iteracji poprawiania dobroci grupowania.
Następnie dla każdej klasy-chmury losowo wybierane są centra grawitacyjne (ziarna,
centroidy). Obliczana jest odległość euklidesowa (d) każdego obiektu (tu: gminy124)
od wszystkich centrów, zaś przypisany on zostaje do klasy związanej z najbliż-
szym centrum (każdy element należy tylko do jednej klasy125). W kolejnym kro-
ku wyliczane są nowe, lepsze centra grawitacyjne, po czym znów następuje
przypisanie punktów (jednostek) do tych klas. Warunkiem kolejnej iteracji jest ko-
nieczność zwiększenia wartości funkcji docelowej (czyli minimalizacja zmienno-
ści wewnątrz klas i maksymalizacja zmienności między klasami), która jest
odpowiednią miarą optymalności podziału (partycji126). Ta strategia powtarzana
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122 Grupa to taki zbiór obiektów, w którym podobieństwo pomiędzy dowolną parą obiektów w danej kla-
sie jest większe niż podobieństwo pomiędzy jakimkolwiek obiektem należącym do tej klasy a dowol-
nym obiektem do niej nienależącym.

123 Przenoszenie między klasami następuje do momentu osiągnięcia minimalnej wariancji wewnątrz uzy-
skanych klas.

124 Jako masę poszczególnych jednostek przyjęto liczbę ludności. Punkty funkcji posiadające umowną
masę działają na siebie siłami przyciągania proporcjonalnymi do iloczynu mas i odwrotnie propor-
cjonalnymi do kwadratu odległości między nimi.

125 Klasy są rozłączne, czyli żaden obiekt nie może być częścią dwóch klas.
126 Partycja – (ang.) partition „podział”, „część”, tu wyróżnianie części składowych zbioru.

√
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jest wielokrotnie (iteratywnie), aż do osiągnięcia kryterium zbieżności. Jest to
krok, w którym nie zmienia się przynależność punktów do klas. Ten podział uzna-
wany jest za optymalny (local optimum).

Osiągnięcie lokalnego optimum oznacza, iż dana klasa nie może zostać „po-
prawiona” przez zmianę przypisania jednego bądź kilku elementów z/do innych
klas, ale może być poprawiona poprzez podział na nową liczbę klas (podklas). Ta-
kie podejście nie gwarantuje nam znalezienia globalnego optimum dla wszystkich
klas, gdyż należałoby rozpatrzeć wszystkie możliwe klasy, co praktycznie jest
niemożliwe ze wzgędu na złożoność obliczeniową algorytmu. Dlatego też algo-
rytm ten należy do algorytmów deterministycznych – użytkownik na wstępie okre-
śla, ile klas-chmur (i) chce uzyskać. Wybór liczby chmur (i), choć oparty na
drzewie połączeń127 otrzymanym w fazie eksploracji zbioru jednostek, ma duży
wpływ na jakość uzyskanej segmentacji. Podanie ich zbyt dużej liczby może spo-
wodować, że wyznaczone klasy będą wewnętrznie jednorodne, jednak w praktyce
utrudniona będzie interpretacja uzyskanych wyników. Z drugiej strony, im mniej-
sza liczba klas-chmur, tym są one mniej jednorodne wewnętrznie128. 

Produkt optymalnej partycji proponuje prawie zawsze zbyt dużą liczbę stabil-
nych klas wobec przyjętych celów badania, które stanowią maksymalnie możliwą
ich liczbę o odpowiednio wysokiej funkcji docelowej. Bazując na optymalnej par-
tycji, dokonujemy nowego podziału (typologii) z zadaną (oczekiwaną) liczbą klas
– istnieje możliwość powtarzania tego kroku. Po uzyskaniu zadowalającej konfi-
guracji (fazie optymalizacji) rozpoczyna się procedura kontroli profilu poszcze-
gólnych typów (chmur obiektów, tu: gmin). W celu wyjaśnienia struktury każdego
typu należy określić siłę wartości poszczególnych zmiennych (tu: składowych),
inaczej wartość danej cechy w klasie. Dlatego ustala się położenie poszczególnych
centrów grawitacji dla chmur xm(j,i) (typów gmin podobnych) względem centrum
grawitacji całego układu xg(j). Zmienna (j) jest relatywna dla chmury (i), kiedy
różnica xm(j,i) – xg(j) jest daleka od zera (in+ lub in-). Aby ocenić znaczenie, różni-
cę tę (charakterystykę danego typu) porównuje się z odchyleniem standardowym
S(j). Wartość wskaźnika wyznaczana jest według wzoru:
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127 Drzewo połączeń (dendrogram) jest grafem składającym się z wierzchołków i krawędzi. Otrzymuje
się go poprzez krokową aglomerację (łączenie w podgrupy) operacyjnych jednostek taksonomicz-
nych. Wskazuje ono, które grupy zostaną połączone w kolejnym kroku aglomeracji, podczas przycię-
cia drzewka w wybranym (arbitralnie) miejscu. Przy decyzji o podziale dendrogramu, czyli
przerwaniu procesu aglomeracji i wyborze klasyfikacji ostatecznej, niezbędne jest pewne doświadcze-
nie metodologiczne, szczególnie w sytuacji, gdy nie da się sformułować jednoznacznego kryterium
formalnego [Sokołowski 2002, s. 9]. 

128 Za wadę może być również uznane to, że wewnątrz skupień nie mamy żadnego porządku, ale także
fakt, że gdy zmienimy liczbę skupień-chmur, np. zwiększymy o 1, to skupienia utworzone w wyniku
nowego podziału mogą nie zawierać się we wcześniej uzyskiwanych. 
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R = [xm(j,i) – xg(j)]/S(j)

xm(j,i) – średnia wartość zmiennej j dla chmury i (typu i)
xg(j) – ogólna średnia wartość zmiennej j z całego zbioru
S(j) – odchylenie standardowe zmiennej j

Wartość wskaźnika R jest potem grupowana za pomocą wielkości odchylenia
standardowego (S(j)). W badaniach dokonano podziału według czterech wartości
progowych (P1 – P4) – patrz rysunek 5.1. Progi ustala się arbitralnie, ale też są
one stałe dla wszystkich zmiennych, dlatego wskazany jest względny kompromis
interpretacyjny. Dla większej czytelności w tabelach kontroli profilów (podroz-
działy 5.2. i 6.3.) przedstawiono nie tylko dane o położeniu centrum grawitacji
poszczególnych chmur, lecz również oznaczenia symboliczne utworzone według
zasady pokazanej na rysunku 5.1. Obrazują one relatywną ocenę składowej w da-
nej chmurze obiektów, którą można scharakteryzować jako cechującą się bardzo
niskim poziomem wskaźnika (symbol ––––), niskim (––), przeciętnym (~~~),
wysokim (++) i bardzo wysokim (++++).

symbol
–––– –– ~~~ ++ ++++ 

––––––––––>|<––––––––––>|<––––––––––>|<––––––––––>|<–––––––––– RR==  [[xxmm((jj,,ii)) ––  xxgg((ii))]]//SS((jj))
-1.00                -0.20                +0.20              +1.00  [Sj] 

progi
P1 P2 P3   P4

RRyyss..  55..11..  Schemat konstrukcji oznaczeń symbolicznych wykorzystanych do opisu typologii
niehierarchicznych

ŹŹrróóddłłoo::  [Atlas demograficzny… 1995, s. XXII; Griguolo 2003, s. 21].

5.2. Eksploracja struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– sekwencja typologii

Omówione w rozdziale 4. wskaźniki syntetyczne dla 6 składowych poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego są podstawą do grupowania gmin w celu utwo-
rzenia jednorodnych typów pod względem podobieństwa ich struktury. Wartości
parametrów składowych rozwoju dla każdego obiektu (2172 gmin) tworzą sześcio-
wymiarowy układ, złożony z:
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1) charakterystyki struktury demograficznej [oznaczonej skrótem: Sd], 
2) charakterystyki społeczności lokalnej [Ss], 
3) charakterystyki rynku pracy [Rp], 
4) stopnia dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], 
5) charakterystyki sektora rolniczego [Sr], 
6) charakterystyki sektora pozarolniczego [Spr]. 

Procedurę metodą Chmur Dynamicznych Didaya należy rozpocząć od wykona-
nia tzw. tymczasowej partycji z liczbą k-klas, gdzie każda jednostka należy do jednej
i tylko jednej klasy (k=2172) oraz określić początkowe centra grawitacji chmur
(G=6). Następnie trzeba ustalić konkretne warunki grupowania, niezbędne do eks-
ploracji zbioru i rozpocząć poszukiwanie optymalnej partycji129. Decyzja o przyjęciu
konkretnej partycji do dalszej analizy składa się z dwóch etapów: 1) fazy rozpozna-
nia (wywiadu), która przynosi informacje na temat najbardziej odpowiedniej liczby
klas i sugeruje dobry wybór początkowych centrów grawitacji; 2) fazy optymalizacji,
która wskazuje najbardziej optymalną partycję (a więc najlepszy rozkład centrów gra-
witacji dla przyjętych składowych). Dla niniejszego zbioru końcowym produktem
optymalnej partycji jest 14 stabilnych klas (klas produktowych), które jednocześnie
określają maksymalną ich liczbę o odpowiednio wysokiej funkcji docelowej. Otrzy-
many wynik informuje o liczbie możliwych do wyznaczenia klas, nie wskazując jed-
nak najbardziej obiecującego rozkładu (optymalnej typologii). 

W kolejnym kroku, w oparciu o optymalną partycję, wykonano kilka typologii
z różną liczbą klas, w celu poszukiwania tej najlepszej oraz zbadania mechanizmu
segmentacji gmin pod względem przyjętych kryteriów. Przyjęto podejście sekwen-
cyjne i krokową procedurę grupowania. Mianowicie wychodząc od możliwe naj-
mniejszej liczby klas (tj. 2), stopniowo wydzielano kolejne, aż do osiągnięcia
zadowalającego grupowania (optymalnej typologii), tzn. czytelnego, zgodnego
z celem analizy i w logiczny sposób objaśniającego rozkład. Oczywiście, nigdy nie
możemy być pewni, że udało się ustalić globalnie optymalną partycję z daną liczbą
klas (tzw. optimum optimorum). Metoda jest bowiem heurystyczna, daje partycję
dobrej jakości, ale absolutnie nie najlepszą. Jednak z pewnych kombinatorycznych
powodów musimy to zaakceptować.

186

Rozdział 5. Przestrzenne zróżnicowanie struktur rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich...

129 W niniejszym badaniu struktury rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich założono, że
grupowanie odbywa się na podstawie 6 czynników (składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego), a parametry grupowania są następujące: waga – liczba ludności w gminie, ilość partycji wywia-
dowczych – 10, ilość klas w każdej partycji – 5, wyznaczanie centrów grawitacji (dla każdej partycji) 
– powtarzalny wybór losowy. Dopowiedzenia wymaga, że optymalna partycja powinna składać się z grup
możliwie jednolitych, tj. o niskiej bezwładności wewnętrznej. Wewnętrzna bezwładność partycji jest su-
mą wewnętrznej bezwładności we wszystkich klasach. Wartość ta powinna być tak mała, jak to możli-
we, co oznacza, że wszystkie klasy powinny być możliwie jak najbardziej jednorodne wewnętrznie.

r05.qxd  2013-08-13  07:25  Page 186



Każda kolejna typologia, grupując gminy według oczekiwanej liczby klas
(chumr), wyróżnia typy o podobnej strukturze rozwoju społeczno-gospodarczego,
odkrywając profil każdego z nich. W ten sposób możliwy jest opis obszarów wiej-
skich z punktu widzenia kombinacji cech operacjonalizujących rozwój społeczno-
-gospodarczy. Metoda ta pozwala wskazać słabe i mocne strony rozwoju, obszary
działalności gospodarczej i aktywności społecznej, które relatywnie odstają od
średnich dla kraju, tym samym wskazać strefy wymagające interwencji polityk pu-
blicznych, szczególnie polityki regionalnej.

Typologie przedstawione są według etapów ich generalizacji. Pierwsza pre-
zentuje najwyższy stopień uogólnienia, tzn. podział jednostek przestrzennych tyl-
ko na dwa typy. W kolejnych typologiach dodawane są one krokowo zgodnie
z zasadą i+1. 

Przechodząc do części praktycznej analizy, przypomnieć należy, że:
� optymalna partycja uzyskana po etapie rozpoznania zbioru wykazała podział

na maksymalnie 14 klas, który po kontroli profilu okazał się zbyt nieczytelny
ze względu na ich dużą ilość. Rysunek 5.2. prezentuje wyniki tej typologii,

� metoda analizy oparta jest na algorytmie deterministycznym, co wymaga ar-
bitralnej decyzji, którą typologię uznać za optymalną. Ostateczny wybór naj-
bardziej obiecującego rozkładu poprzedzony jest analizą porównawczą każdej
kolejnej typologii,

� liczbę wyróżnionych zbiorów uzależniono od tego, jaka jest istotna różnorod-
ność układów lokalnych, a nie poziom szczegółowości opisu.

W pracy przedstawionych zostanie sześć typologii. Zasadność ich ogranicze-
nia wynika ze względów praktycznych. Procedura badawcza wykazała bowiem, że
zwiększenie liczby typów, dające zazwyczaj większą wartość poznawczą procedu-
ry typologicznej, w tym przypadku zaciemnia syntetyczny obraz analizy i utrud-
nia rozwiązanie problemów badawczych. Próba powiększenia liczby typów
powyżej 6 daje taki efekt, że powstają typy bardzo szczegółowe, z małą liczbą
obiektów, a nawet o nietypowych profilach dla całego rozkładu. 

Dokonano ogólnej charakterystyki każdej typologii, z wyjątkiem tej jednej,
którą uznano za rozstrzygającą (tzw. typologię optymalną). W tym przypadku opis
został pogłębiony o analizę każdego typu, a nawet każdej składowej w typie. Przy-
pomnijmy, że zadaniem tej części pracy jest rozpoznanie nieznanej struktury roz-
woju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich oraz dokonanie grupowania
gmin w celu utworzenia jednorodnych typów względem ich podobieństwa morfo-
logicznego. Jednocześnie ich etapowa eksploracja, czyli sekwencyjne podejście po-
winno ukazać kierunek i siłę wymiernych oraz niewymiernych czynników rozwoju.
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W celu łatwiejszej interpretacji wyników badania przyjęto jeden układ prezen-
tacji każdej typologii w całej sekwencji, na który składają się:
� kartogram z rozkładem przestrzennym typów w podziale na zadaną liczbę

klas (typologia),
� tabela kontroli profilów, czyli charakterystyka uzyskanych typów, uwzględniają-

ca obraz anatomii ich struktury. Zawiera ona zarówno matematycznie określo-
ne centra grawitacyjne (chmur-klas) wraz z profilem ogólnym dla całego
zbioru, jak i symbole utworzone według zasady przedstawionej na rysunku 5.1.

TYPOLOGIA 1

Pierwsza konfiguracja przestrzenna typów (typologia 1 – skrót: T.1.) ujawnia si-
łę czynnika lokalizacji zgodnie z teorią centrum–peryferia. Powstały dwa typy, z cze-
go pierwszy typ (wg tabeli – rys. 5.3.) uzyskuje relatywnie niekorzystną ocenę
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RRyyss..  55..22..  Typologia poglądowa według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego
z maksymalną liczbą typów 

ŹŹrróóddłłoo::  Obliczenia własne.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

9%
7%
6%
7%
2%
8%

11%
7%
2%
8%

11%
7%
8%
7%

TYP_udział
gmin

r05.qxd  2013-08-13  07:25  Page 188



189

5.1. Wprowadzenie do badania struktur rozwoju społeczno-gospodarczego

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ttyyppóóww

Numer typu Liczba Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, WagaTyp w typologii gmin w relacji do całej składowej (% ludności)
1 [Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr]

1 1519 0,499 0,378 0,569 0,309 0,2714 0,400 59,5–– –– –– –– ++ ––

2 653 0,582 0,460 0,680 0,520 0,210 0,505 40,5++ ++ ++ ++ –– ++
PPRROOFFIILL  OOGGÓÓLLNNYY 2172 0,532 0,411 0,614 0,394 0,2464 0,443 100

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej [Ss], charaktery-
styka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego [Sr], charaktery-
styka sektora pozarolniczego [Spr]

RRyyss..  55..33.. Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– podział na 2 typy

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

składowych, z wyjątkiem charakterystyki sektora rolniczego. Obejmuje on prawie
70% jednostek gminnych, w których mieszka niemal 60% populacji wiejskiej. Do-
kładnie przeciwną charakterystykę składowych uzyskuje drugi typ, który lokalizuje
się w strefie podmiejskiej wszystkich głównych ośrodków regionalnych w kraju. Ko-
rzyści lokalizacyjne przekładają się na większą akumulację szeroko rozumianego 
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kapitału, tworząc silnie rozwinięte struktury gospodarcze i społeczne. Waga sąsiedz-
twa miejskiego rynku dostrzegalna jest również w strefie podmiejskiej byłych miast
wojewódzkich130. Im większa aglomeracja, tym promień pierścienia gmin stanowią-
cych bezpośrednie zaplecze rdzenia miejskiego jest większy. Korzystną ocenę struk-
tury, ale niezwiązaną bezpośrednio z rozwojem strefy podmiejskiej, wykazują gminy
pogranicza województw: wielkopolskiego z lubuskim oraz dolnośląskim, jak i uprze-
mysłowionego GOP-u i zachodniej Małopolski. Manuel Castells [1996], podobnie
jak Friedman, uzasadnia w swoich teoretycznych rozważaniach, że centrami wzrostu
gospodarczego są przede wszystkim największe metropolie i technopolie, a w mniej-
szym stopniu również inne skupiska przestrzenne, np. regiony przemysłowe. Znaj-
duje to swoje odzwierciedlenie i w tej niehierarchicznej typologii. 

Poprzez korzyści aglomeracji działalność gospodarcza wykazuje wyraźne tenden-
cje do koncentracji, tworząc ich skupiska. W tych warunkach rozwój gospodarczy
charakteryzuje się polaryzacją w przestrzeni i sprzyja dywergencji poziomu życia czy
dochodów regionalnych. Konsekwencją jest dychotomiczny podział na obszary cen-
tralne (kumulacji korzyści) i pozostałe obszary. Różnice w rozwoju tych obszarów za-
leżą od procesów, które są różnie określane w literaturze. Przykładowo: u François
Perroux [1955] są to procesy pobudzania i hamowania, u Gunnara Myrdala [1957]
„rozprzestrzeniania” (czyli odśrodkowe) oraz „wymywania” (dośrodkowe), a u Alber-
ta O. Hirschmana [1958] – infiltracji i filtracji. Rozwój regionu w tych koncepcjach
jest uzależniony od działalności gospodarczej „jednostek motorycznych”131, skupio-
nych wg Perroux w biegunach wzrostu, wg Hirschmana w geograficznych centrach
wzrostu, a wg Friedmana w ośrodkach metropolitarnych – rdzeniach regionalnych.
Działalność „jednostki motorycznej”, zwanej w literaturze również dominującą jed-
nostką gospodarczą, opiera się na przewidywaniu zmian popytu globalnego i dostoso-
wywaniu produkcji do tych przewidywań oraz na innowacjach zapewniających
poprawę współczynników produkcji i prowadzących w rezultacie do postępu gospo-
darczego (por.: [Stackelberg, Hahne 1998; Churski 2004]). Rozwój gospodarczy ba-
zuje więc na czynnikach innowacji technicznych i organizacyjnych, których adaptacja
powoduje upadek starych sektorów gospodarki i tworzenie się nowych, co niewątpli-
wie modernizuje strukturę gospodarczą obszaru.

Przy przejściu do kolejnej typologii pojawia się zasadnicze pytanie, czy podział
na 3 grupy wzmocni rozkład centrum–peryferia, czy ujawni wpływ innych czynników? 
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130 Stolic wojewódzkich według podziału administracyjnego obowiązującego w latach 1975–1998. Doty-
czy m.in. miast: Koszalin, Słupsk, Elbląg, Suwałki, Ostrołęka, Płock, Włocławek, Siedlce, Radom, 
Jelenia Góra, Legnica, Konin, Piotrków Trybunalski.

131 Jednostką motoryczną może być sektor gospodarki, grupa przedsiębiorstw (clusters), a nawet jedno
przedsiębiorstwo.
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TYPOLOGIA 2

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ttyyppóóww

Numer typu Liczba Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, WagaTyp w typologii gmin w relacji do całej składowej (% ludności)
2 [Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr]

1 774 0,457 0,368 0,565 0,244 0,285 0,367 28–– –– –– –––– ++ ––

2 960 0,553 0,403 0,598 0,406 0,246 0,449 42++ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
3 437 0,590 0,487 0,719 0,581 0,193 0,534 30++ ++++ ++++ ++++ –– ++++

PPRROOFFIILL  OOGGÓÓLLNNYY 2172 0,533 0,411 0,614 0,394 0,246 0,443 100

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej [Ss], charaktery-
styka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego [Sr], charaktery-
styka sektora pozarolniczego [Spr]. 

RRyyss..  55..44.. Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– podział na 3 typy

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

poglądowa granica rozbiorowa
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5.1. Wprowadzenie do badania struktur rozwoju społeczno-gospodarczego

Druga typologia (T.2.) grupuje obiekty w trzy skrajnie różne typy, które mi-
mo stosowanej tu niehierachicznej metody taksonomicznej można uporządkować
według stopnia oceny. Względem profilu ogólnego (środków ciężkości składo-
wych całego zbioru) relatywnie najkorzystniejszą ocenę uzyskuje typ 3 (wg kolej-
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ności z tabeli), będący trzonem wyróżnionego już w pierwszej typologii skupienia
gmin podmiejskich (T.1. typ 2). W niniejszej typologii staje się on jeszcze bardziej
jednorodny, a oceny rozwoju poszczególnych jego składowych są bardzo wysokie.
Wprawdzie charakterystyka struktury demograficznej otrzymała ocenę wysoką
(nie bardzo wysoką), to i tak jej wartość środka ciężkości wskazuje, że jest rela-
tywnie najkorzystniejsza w całym zbiorze. Z kolei nie jest zaskoczeniem względ-
nie niska ocena sektora rolniczego, bowiem w tym typie stopień rozwoju funkcji
rolniczej jest marginalny wobec istniejącej tam wielofunkcyjnej struktury gospodar-
czej. Co wcale nie oznacza, że rolnictwo jest zacofane. Z reguły rolnictwo podmiejskie
jest intensywne, towarowe i nastawione na miejski rynek zbytu. Charakteryzuje
się dominacją produkcji roślinnej ze stosunkowo wysokim udziałem polowych
i szklarniowych warzyw czy owoców, wymaga nakładów kapitałochłonnych i du-
żych nakładów pracy. Przedsiębiorczość, w tym rozwój drobnej wytwórczości,
sprzyja stałej redukcji funkcji rolniczej [Gałczyńska, Kulikowski 2000]. Rolnic-
two nie jest więc funkcją dominującą, choć nadal bardzo ważną chociażby z punk-
tu widzenia dominacji terenów rolnych w użytkowaniu ziemi. Często w gminach
podmiejskich ludność związana z rolnictwem jest wielozawodowa [Błąd 2011],
a jej głównym źródłem utrzymania jest praca poza rolnictwem (porównaj rys.
4.14. i 4.15.). Struktura użytkowania ziemi jest bardzo zróżnicowana [Bański
2008]. Ponadto w strefie podmiejskiej obserwowane jest zjawisko zmniejszania
się powierzchni użytków rolnych na rzecz wzrostu powierzchni osiedlowych, ko-
munikacyjnych, handlowych i innych. Jest to strefa bardzo dużej gęstości zalud-
nienia, co potwierdzają też wyniki typologii. Niemal 1/3 ludności obszarów
wiejskich (30%) zamieszkuje 20% jednostek gminnych skupionych w tym typie.

Jednoznacznie w tej typologii został utrwalony typ gmin podmiejskich (t.3),
natomiast w rozkładzie przestrzennym ujawniła się nowa siła podziału pozosta-
łych obszarów wiejskich w kraju. W wyniku jej oddziaływania gminy grupują się
w dwa zwarte przestrzennie typy. Pierwszy typ (t.1) obejmuje część centralną
i wschodnią kraju, skupiając 36% jednostek gminnych położonych niemal wyłącz-
nie w granicach 5 województw: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubel-
skim i podlaskim, koncentrujących 28% populacji wiejskiej kraju. Drugi typ (t.2)
pokrywa pozostały obszar kraju, łącznie obejmując aż 44% gmin, w których za-
mieszkuje 42% ludności. Warte podkreślenia jest, iż granica występowania obu typów
jest zgodna z rozkładem tzw. granicy rozbiorowej, którą poglądowo zamieszczo-
no na kartogramie (rys. 5.4.). Na wschód od tej granicy dominuje typ pierwszy
o relatywnie niekorzystnej charakterystyce struktury społeczno-gospodarczej (ob-
szar dawnego zaboru rosyjskiego), na zachód – typ drugi z relatywnie zbliżoną
oceną do ogólnego profilu dla całej zbiorowości.
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Zróżnicowanie terytorialne struktur społeczno-gospodarczych w tym przy-
padku uwarunkowane jest czynnikami historycznymi, które odmiennie kształto-
wały się w różnych częściach kraju. Rozkład przestrzenny typów potwierdza, że
nadal znaczący wpływ na dzisiejszą strukturę rozwoju ma fakt, że przez cały XIX
wiek132 ziemie polskie wchodziły w skład różnych organizmów państwowych (Ro-
sji, Austrii i Prus) o odmiennej polityce, gospodarce czy stosunkach społecznych
(szerzej podrozdział 4.1.). 

Typologia 2 ujawnia szczególnie silną jednorodność morfologiczną struktur na te-
renie dawnego zaboru rosyjskiego. W jego polityczną granicę idealnie wpisuje się za-
sięg przestrzenny typu 1. Polityka zaborcy wobec tych terenów sprzyjała konserwacji
funkcji rolniczej w strukturze gospodarczej wsi (najpóźniej przeprowadzono reformy
uwłaszczeniowe). W XX wieku obszary te były relatywnie najmniej rozwinięte pod
względem infrastruktury technicznej, społecznej, a także tej, którą dziś określamy mia-
nem instytucjonalnej, co w efekcie uruchomiło intensywną i selektywną ze względu
na wiek emigrację. Pojawiły się obszary zmniejszającego się zaludnienia, prowadząc
do depopulacji (tzw. ściany wschodniej). W konsekwencji otrzymujemy relatywnie
najniższą ocenę dla składowej demograficznej, jak i dla stopnia dezagraryzacji gospo-
darki lokalnej. Monofunkcyjność gospodarcza tych gmin jest wręcz cechą stałą, co po-
twierdza inercję struktury poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (porównaj
typologie w Atlasie Demograficznym… [1995, s. 153–165]).

Otrzymany zatem rozkład typów jest efektem długiego procesu historyczne-
go, uwarunkowanego nie tylko czynnikami ekonomicznymi, lecz także społeczny-
mi i kulturowymi. Dywergencja poziomu rozwoju powoduje różnicowanie się
przestrzeni, gdzie centra gospodarcze rozwijają się coraz szybciej, natomiast ob-
szary o najniższej ocenie rozwoju pogrążają się w stagnacji. Gunnar Myrdal
[1958] porównał taki stan do mechanizmu błędnego koła, który jest samopowta-
rzalny i którego nie można przerwać, odwołując się jedynie do samoregulacji ryn-
kowej. Jego zdaniem można zaobserwować efekt rozprzestrzeniania się rozwoju
poza centra gospodarcze, ale jednocześnie towarzyszą temu procesy uzależnienia
gospodarczego obszarów peryferyjnych i drenowania ich wątłego potencjału
wzrostu. Procesy takie jak migracja siły roboczej, przepływy środków kapitało-
wych, dezagraryzacja pogłębiają zróżnicowanie gospodarcze i dodatkowo wzmac-
niają zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty rozwojowe. Zmiany pozytywne
wyzwalają kumulatywny proces wzrostu, a zmiany negatywne kumulatywny pro-
ces kurczenia się, prowadząc do polaryzacji przestrzennej [Grosse 2002, s. 29]. 
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132 Przypomnijmy, że był to ważny czas fundamentalnych zmian gospodarczych, rewolucji przemysło-
wej, przemian społecznych, jak m.in. uwłaszczenie chłopów – szerzej podrozdział 4.1.
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Regionalne bieguny wzrostu, absorbując mobilne czynniki produkcji z peryferii
regionu, wywołują tam efekt regresu (wymywania). Niezbędna jest więc interwen-
cja publiczna, zwłaszcza na terenach zaniedbanych, która mogłaby przerwać dzia-
łanie mechanizmu błędnego koła.

Generalnie, należy stwierdzić, że rozwój gospodarczy odbywa sie w formie
cyklicznego procesu, który jest wzbudzany przez czynniki rozwoju, a jego efekty
są kumulowane w strukturze społeczno-gospodarczej obszaru. Przez korzyści
z istnienia aglomeracji rozumie się to, że działalność gospodarcza wykazuje wy-
raźne tendencje do koncentracji, tworząc skupiska działalności gospodarczych,
co wykazane zostało już przy poprzedniej typologii (T.1.). Jednocześnie struktury
społeczno-gospodarcze, będące efektem wpływu różnych czynników, są spolary-
zowane regionalnie. Analiza wskazuje, że polaryzacja ma wymiar dualny. Przede
wszystkim jest to polaryzacja w układzie centrum–peryferia (C–P), ale nadal
istotna jest polaryzacja w układzie wschód–zachód (W–Z), będąca spuścizną od-
miennych losów historycznych poszczególnych części kraju.

TYPOLOGIA 3

Typologia 3 (T.3.) wzmacnia wnioski opisane powyżej, mimo że pojawia się no-
wy typ, oznaczony numerem 2 (rys. 5.5.). Obejmuje on 26% zbioru gmin i jednocze-
śnie koncentruje największy udział ludności – aż 32%. Przestrzennie pokrywa głównie
obszar Małopolski i Podkarpacia (dawną Galicję, której zasięg zakreśla poglądowa
granica rozbiorowa). Ponadto zwarte konglomeraty gmin tego typu występują na tere-
nach, gdzie dominowały tradycyjne gałęzie przemysłu, dzisiaj przestarzałe technolo-
gicznie. Obejmuje: dawny Centralny Okręg Przemysłowy z profilem zbrojeniowym,
metalurgicznym, hutniczym; okręgi przemysłowe związane z górnictwem, jak Górno-
śląski O.P., Sudecki O.P., Legnicki O.P., Lubelski O.P.; centrum przemysłu włókienni-
czego – Okręg Łódzki. Procesy restrukturyzacji, którym podlegały istniejące tam
monostruktury gospodarcze, generowały wysokie koszty nie tylko finansowe, lecz
także społeczne, szczególnie dotkliwie odczuwane przez lokalną ludność. Na obsza-
rach tych administracyjnie wydzielono Specjalne Strefy Ekonomiczne133, będące pro-
gramem państwowym, którego ogólnym celem jest wspieranie restrukturyzacji na
obszarach zagrożonych kryzysem gospodarczym i bezrobociem strukturalnym. 
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133 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) tworzone są na okres 20 lat, państwo określa zasięg strefy, jej
planowany profil i zachęty dla inwestorów (określone zwolnienia podatkowe uzależnione od wysoko-
ści inwestycji oraz otworzonych miejsc pracy – np. 100% zwolnienia z podatku dochodowego przez
pierwsze 10 lat i 50% przez następne 20 lat). Pierwsza SSE powstała w 1995 r. w Mielcu; obecnie
jest ich już 16, z czego najwięcej na obszarach okręgów przemysłowych szczególnie dotkniętych re-
cesją (łódzki, wałbrzyski, mielecki, starachowicki) oraz tam, gdzie wymagane jest przyspieszenie 
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CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ttyyppóóww

Numer typu Liczba Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, WagaTyp w typologii gmin w relacji do całej składowej (% ludności)
3 [Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr]

1 750 0,445 0,384 0,591 0,230 0,272 0,364 26,1–––– –– –– –––– ++ ––

2 568 0,540 0,435 0,611 0,413 0,147 0,4523 31,9
~~~ ++ ~~~ ~~~ –– ~~~

3 645 0,563 0,362 0,569 0,411 0,352 0,447 26,9++ –– –– ~~~ ++ ~~~
4 209 0,615 0,498 0,740 0,610 0,224 0,551 15,1++ ++++ ++++ ++++ –– ++++

PPRROOFFIILL  OOGGÓÓLLNNYY 2172 0,533 0,411 0,614 0,394 0,246 0,443 100

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej [Ss], charaktery-
styka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego [Sr], charaktery-
styka sektora pozarolniczego [Spr]

RRyyss..  55..55..  Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– podział na 4 typy

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

poglądowa granica rozbiorowa

restrukturyzacji (GOP, Okręg Częstochowski) lub też na obszarach słabo uprzemysłowionych o wy-
sokim bezrobociu (Warmińsko-Mazurska, Suwalska i Słupska SSE) lub wysokiej infrastrukturze tech-
nicznej (Żarnowiecka i Legnicka SSE); więcej w: [Kryńska 2000, s. 170–186].
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Gminy typu 2 ujawniły się również w promieniu dyfuzji rdzenia miejskiego, bu-
dując strefę buforową pomiędzy centrum a peryferiami (jak w przypadku Mazow-
sza) lub tworząc strefę podmiejską dookoła miast ponadlokalnych, ale niemających
cech metropolitarnych (jak np. Opole, Radom, Biała Podlaska). Ich charakterystyka
struktury społeczno-gospodarczej jest relatywnie mniej korzystna niż typu 4 (przy-
aglomeracyjnego, wydzielonego już w T.1. jako t.2). Obliczone centra grawitacji dla
poszczególnych składowych plasują się wokół wartości dla profilu ogólnego, z wyjąt-
kiem niekorzystnej oceny sektora rolniczego i przeciwnie, korzystnej charakterysty-
ce społeczności lokalnej. Cechą wspólną każdej podstrefy tego typu jest m.in.
relatywnie wysoka gęstość zaludnienia, wielozawodowość rodzin związanych z rol-
nictwem i ponadprzeciętny stopnień dezagraryzacji gospodarki lokalnej (dla składo-
wej [D] centrum grawitacji typu wynosi 0,413, wobec centrum składowej 0,394).

Wyróżnienie typu 2 spowodowało zwiększenie jednorodności pozostałych ty-
pów, których profil przedstawia tabela (do rys. 5.5.) Tam czytamy, że charaktery-
styka typów 1 i 4 w zasadzie się nie zmieniła, choć zmniejszyła się liczba obiektów
w typie. Typ 1 skupia 26% populacji w 34% gmin, zaś typ 4 to 15% populacji w 10%
gmin. O ile liczba jednostek w typie 1 zmniejszyła się o 1/10, o tyle w typie 4 aż
o 1/3. Wskazuje to: 1) na dużą odmienność względem pozostałych obszarów i jed-
nocześnie homogeniczność struktur społeczno-gospodarczych na obszarze byłego
zaboru rosyjskiego oraz 2) na względnie duże zróżnicowanie struktur w strefach
podmiejskich zależne od rangi administracyjnej i gospodarczej miasta.

Podsumowując, typologia 3 grupuje obiekty w cztery skupienia, z czego typ 4
wskazuje na siłę struktur podmiejskich (typ gmin podaglomeracyjnych), zaś po-
zostałe trzy opisują odmienne struktury społeczno-gospodarcze zlokalizowane na
ziemiach byłych zaborów Polski134, z nieznacznym wyjątkiem kilku klastrów gmin
w rejonach silniej zindustrializowanych lub zurbanizowanych.

TYPOLOGIA 4

Typologia 4 (T.4.) zwiększa homogeniczność trzech typów: typu gmin podmiej-
skich (oznaczonych w T.4. numerem 5), typu gmin względnie monofunkcyjnych
z tradycyjnym rolnictwem rodzinnym (t.1 skupionego w centrum i na wschodzie kra-
ju) i typu gmin bez wyraźnej specjalizacji gospodarczej, rolnictwa rozdrobnionego
agrarnie i mieszanych źródeł utrzymania (t.2 zlokalizowanego głównie w Polsce po-
łudniowo-wschodniej). Dotychczasowe typologie ujmowały w jednym skupieniu cały
obszar kraju na zachód od dawnej rozbiorowej granicy, w tej nastąpił jego podział –
patrz rysunek 5.6. Otrzymano typ 3 o cechach wielofunkcyjnej gospodarki, ciągnący
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134 Typ 1 – zabór rosyjski, typ 2 – zabór austriacki, typ 3 – zabór pruski.
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CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ttyyppóóww

Numer typu Liczba Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, WagaTyp w typologii gmin w relacji do całej składowej (% ludności)
4 [Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr]

1 631 0,436 0,3986 0,617 0,226 0,275 0,365 21,7–––– ~~~ ~~~ –––– ++ ––

2 479 0,541 0,438 0,610 0,416 0,136 0,452 27,6
~~~ ++ ~~~ ~~~ –––– ~~~

3 441 0,574 0,399 0,634 0,445 0,341 0,470 21,1++ ~~~ ++ ++ ++ ++

4 446 0,531 0,323 0,489 0,333 0,303 0,404 16,6~~~ –––– –––– –– ++ ––

5 175 0,610 0,508 0,745 0,624 0,209 0,558 13,0++ ++++ ++++ ++++ –– ++++
PPRROOFFIILL  OOGGÓÓLLNNYY 2172 0,533 0,411 0,614 0,394 0,246 0,443 100

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej [Ss], charaktery-
styka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego [Sr], charaktery-
styka sektora pozarolniczego [Spr]

RRyyss..  55..66..  Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– podział na 5 typów

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

poglądowa granica rozbiorowa
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się południkowo od Pomorza Gdańskiego i Kaszub, przez Wielkopolskę do Dolnego
Śląska oraz typ 4 skupiony zasadniczo na terenie Ziem Zachodnich i Północnych
Polski (włączonych w granice państwa polskiego po II wojnie światowej) – określanych
jako obszary popegeerowskie. Z uwagi na specyficzną genezę struktury społecznej
i gospodarczej obszarów popegeerowskich poświęcono im nieco więcej uwagi. 

Rozkład 4 typologii przede wszystkim ujawnia wpływ czynnika historyczne-
go związanego z polityką wobec tzw. Ziem Zachodnich i Północnych Polski
(ZZiPP). Jest to kolejna siła, która na „niewymiernej skali” determinant struktu-
ry rozwoju społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich plasuje się za korzyścia-
mi aglomeracji i spuścizną historyczną okresu rozbiorowego. Kwestia zasadniczo
dotyczy terytorium, gdzie:
1) w wyniku wielkich powojennych ruchów przesiedleńczych135 zmieniła się cał-

kowicie struktura populacji (szerzej m.in.: [Latuch 1996]), co następnie wy-
warło zasadniczy wpływ na jej odmienne procesy społeczne i demograficzne, 

2) skupiono tam ogromną większość rolnictwa sektora państwowego (szerzej:
[Dzun 1991]), które uległo transformacji na początku lat 90. 
Ponieważ kwestia ta okazała się jednym z trudniejszych i konfliktogennych

elementów procesu przekształceń systemowych w Polsce, zagadnienie to poniżej
szerzej przedstawiono.

Ad. 1. Skład etniczny i struktura społeczna migrantów ZZiPP były bardzo zróż-
nicowane [Rauziński 1989]. Znaczna część wsi składała się z jednostek i rodzin przy-
byłych z różnych dzielnic kraju, odmiennych społecznie, kulturowo i obyczajowo
w zależności od pochodzenia regionalnego. Brak możliwości zaspokojenia aspiracji
wszystkich migrantów w danym miejscu powodował dalsze wędrówki ludności w po-
szukiwaniu lepszych warunków bytowych (jednym nie odpowiadała miejscowość, in-
ni poszukiwali lepszego gospodarstwa lub mieszkania, inni takiej wsi, w której
spotkaliby znajomych, inni jeszcze miejscowości, gdzie by było łatwiej o pracę itd.).
Bardzo dużo ludzi osadzonych w pierwszym okresie na wsi migrowało do miast
[Markiewicz, Rybicki (red.) 1967]. Ówczesne procesy do dziś skutkują odmienną
charakterystyką społeczną i demograficzną mieszkańców tych ziem, bo wprawdzie
cechują się relatywnie korzystną strukturą demograficzną, ale najmniej korzystną
charakterystyką społeczności lokalnej (patrz tabela kontroli profilów – rys. 5.6.).

Ad. 2. Obecność sektora rolnictwa uspołecznionego (obejmującego gospodar-
stwa spółdzielcze i państwowe) była bardzo zróżnicowana regionalnie. Wprawdzie
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135 Zmiany granic Polski pociągały za sobą liczne problemy narodowościowe. Ich rozwiązaniem miały
być masowe przemieszczenia ludności – wysiedlenie Niemców i osiedlanie się ludności polskiej 
– przybywającej ze Wschodu i Zachodu oraz migrującej z Polski centralnej. Największe nasilenie
owych wędrówek wystąpiło w roku 1946.
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w Polsce ten sektor rolnictwa był stosunkowo niewielki i gospodarował na ok. 1/5
użytków rolnych w kraju, dominował jednak w pasie województw północnych i za-
chodnich. Podstawową formą socjalistycznej własności ziemskiej były Państwowe
Gospodarstwa Rolne (PGR-y), które powstały „na wzór” dawnych folwarków, ale
przede wszystkim z pewnej ideologicznej wizji „socjalistycznej wsi”. U jej podstaw
przestrzenno-funkcjonalnej organizacji były pegeerowskie osiedla, określane w litera-
turze jako specyficzna całość społeczna (szerzej: [Halamska 2001, s. 203]). Owa spe-
cyfika, o której pisał Marek Ignar [1974], powodowała pewną „osobność” osiedli
pegeerowskich, utrwalając stereotypy i sposób postrzegania mieszkających tam lu-
dzi. Badania m.in. Marii Halamskiej [1998] wskazują, że była to grupa dość zamknię-
ta, przy tym w miarę zadowolona ze swojej pozycji społecznej i niechętna do zmiany
swego statusu. Pracownicy PGR-ów byli ludźmi słabo zintegrowanymi społecznie,
najczęściej wyalienowani ze społeczności gminnej i ogromnie zależni od państwa. 

Przełom lat 80. i 90. przyniósł wiele zmian w tym środowisku, zarówno w wy-
miarze politycznym, ekonomicznym, jak i społecznym czy psychologicznym. Li-
kwidacja PGR-ów, z punktu widzenia jakości życia mieszkającej tam ludności, to
pojawienie się bezrobocia i biedy w osiedlach już popegeerowskich. Powszechne
niemal zjawisko bezradności społecznej, „dziedziczone” przez kolejne pokolenia,
przybrało formę „wyuczonej bezradności” [Stanny 2008b]. Osiedla te uległy degra-
dacji, niektóre obszary również depopulacji, poważnym problemem stała się kwe-
stia patologii społecznych. Istniejące w tych środowiskach ubóstwo jest nie tylko
ubóstwem ekonomicznym, lecz także kulturowym, co przejawia się w tzw. konsump-
cji kulturalnej, obyczajowości, zachowaniach społecznych i politycznych (por. np.
rys. 4.6. przedstawiający frekwencję w wyborach prezydenckich; więcej: [Tarkow-
ska 1998]). Jak pisze Maria Halamska [2001, s. 215], zachowania te nie są nowe,
lecz ukształtowane w wyniku specyficznej historii tych środowisk. W swoim opracowa-
niu autorka dokonuje charakterystyki subpopulacji, wymieniając jako typowe na-
stępujące cechy: niskie i wąskie kwalifikacje zawodowe, dające małe szanse na
znalezienie zatrudnienia, brak przedsiębiorczości, bierność społeczna, apatia, po-
stawa roszczeniowa. Zasadniczo cechy te utrwaliła znaczna opieka ówczesnego
systemu, według którego funkcjonowały uspołecznione przedsiębiorstwa rolne. To
błędne koło ubezwłasnowolnienia zamyka system zasiłków i pomocy społecznej,
wymuszany przez rzeczywiste ubóstwo (pośrednio jego wymiar ukazuje rys. 4.7.). 

Obecnie problem ten dotyczy nie tylko osiedli popegeerowskich, lecz całych
gmin, a nawet subregionów uzależnionych dawniej od infrastruktury PGR. Na Pomo-
rzu Środkowym w środowisku władz lokalnych funkcjonuje swoiste określenie tych
terenów – „aglomeracja popegeerowska”, którego pierwszy człon należy tłumaczyć
bezpośrednio z języka łacińskiego – agglomeratio jako nagromadzenie. Obszar ten
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odznacza się najwyższym stopniem pauperyzacji, co przekłada się na: najwyższe bez-
robocie jawne i ukryte, a tym samym na najniższe zatrudnienie; najniższą jakość 
kapitału ludzkiego, wyrażoną np. relatywnie niskim poziomem wykształcenia; naj-
wyższe uzależnienie od niezarobkowych źródeł utrzymania (szerzej badania: [Stan-
ny 2005, s. 245–259]). Społeczność ta ewidentnie ulega procesom wykluczenia,
a stan gospodarki jednoznacznie wskazuje, że wręcz niemożliwe jest myślenie o sa-
tysfakcjonującej rewitalizacji popegeerowskiej wsi, wyprowadzającej mieszkańców ze
sfery marginalizacji. Oznacza przede wszystkim niewykorzystanie znacznych zaso-
bów ludzkich dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego tych obszarów, które od
dwóch dekad znajdują się na marginesie zainteresowania politycznego136.

Poza tą społeczną charakterystyką, nie mniej ważne jest ekonomiczne tło funk-
cjonowania, restrukturyzacji i likwidacji PGR-ów. Do 1990 roku były one najwięk-
szą enklawą socjalistycznego rolnictwa w Polsce. Po niepowodzeniach przymusowej
kolektywizacji w pierwszej połowie lat 50. „pegeeryzacja” traktowana była jako
główna metoda powiększania tzw. uspołecznionego sektora w rolnictwie i metoda
oddziaływania na funkcjonowanie rolnictwa chłopskiego (np. „efekt demonstracji”;
za: [Wilkin 1997]). W rzeczywistości sektor uspołeczniony funkcjonował w dużej
izolacji od sektora gospodarstw indywidualnych (nie licząc nieformalnych transak-
cji). Ponadto względy historyczne, polityczne i ekonomiczne determinujące rozwój
wsi i rolnictwa w poprzednim ustroju spowodowały, że PGR-y były często jedynymi
w swoich rejonach działania ośrodkami aktywności gospodarczej i społecznej dla
okolicznej ludności wiejskiej. W wyniku przyjętych rozwiązań prawnych i ekono-
miczno-finansowych w pierwszym okresie transformacji systemowej nastąpiła de-
gradacja ekonomiczna i społeczna tych gospodarstw137, a w drugim – ich likwidacja
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136 Pracownicy byłych PGR zostali od początku lat 90. pozostawieni swojemu losowi i potraktowani przez
państwo ze szczególną obojętnością. Nie zostali oni ani uwłaszczeni, nie otrzymali żadnych odszkodo-
wań, ani w żaden sposób nie uczestniczyli w korzyściach prywatyzacji (tak jak inne grupy zawodowe).
Ludność związaną ekonomicznie i socjalnie z PGR-ami (za: [Wilkin 1997, s. 298]) szacować można
w szczytowym momencie ich rozwoju na 1,5 mln–2 mln osób, z czego ok. 490 tys. stanowili pracow-
nicy. Mimo tak znacznej liczebności, grupa ta nie wykształciła swoich reprezentantów w nowym ła-
dzie politycznym po 1989 r. A elity załóg państwowych gospodarstw szybko znalazły się w roli nowych
gospodarzy (dzierżawców lub właścicieli) jednostek tworzonych z majątku przejętego przez AWRSP. 

137 Należy zwrócić uwagę na fakt, iż odejście od systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej spowodowało
całkowitą zmianę zadań, jakie pełniło w tym systemie rolnictwo państwowe, a jakie mogą pełnić w obec-
nych realiach gospodarki rynkowej gospodarstwa powstałe z jego restrukturyzacji. W systemie gospo-
darki centralnie planowanej PGR-y realizowały dwa podstawowe cele: wzrost produkcji rolnej bez
względu na poziom ponoszonych kosztów oraz przebudowa stosunków społecznych na wsi (początko-
wo też szybkie zagospodarowanie ZZiPP). Dla osiągnięcia tych celów były one w bezpośredni i pośred-
ni sposób dotowane, subsydiowane oraz korzystały z wielu ulg i udogodnień. Natomiast funkcje
zrestrukturyzowanych i w rozmaity sposób sprywatyzowanych gospodarstw utworzonych na nierucho-
mościach rolnych Skarbu Państwa nie mają na celu maksymalizowania produkcji, lecz maksymalizowa-
nie zysków oraz wartości posiadanego majątku (więcej: [Zgliński 2008, s. 10]). 
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i tworzenie na bazie ich mienia jednostek gospodarczych o nowych formach praw-
no-własnościowych (szerzej: [Dzun 2001, Zgliński 2003]). 

Obecnie obszar województw północnych i zachodnich to region rolnictwa wiel-
koobszarowego, opartego w znacznym stopniu na pracy najemnej (por. rys. 4.16.). 

TYPOLOGIA 5

Typologię 5 (T.5.) uznano za optymalną (w świetle przyjętych założeń). Jej
opis zatem będzie szczegółowy, bo uwzględniający charakterystykę każdego z 6 uzy-
skanych typów. Następnie w ramach rekapitulacji dokonane zostaną pewne uogól-
nienia.

Pierwszy typ gmin (t. 1) koncentruje się niemal wyłącznie na obszarze pięciu
województw Polski centralnej i wschodniej (woj. mazowieckiego, łódzkiego, świę-
tokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego), z wyłączeniem stref podmiejskich naj-
większych miast w regionie. Obejmuje niemal 28% wszystkich gmin wiejskich
w kraju i ponad 1/5 populacji wiejskiej. Zaznaczona na kartogramie (rys. 5.7.) żół-
tym kolorem poglądowa granica zaborów wskazuje, że zasięg 1 typu gmin jest nie-
mal równy z zasięgiem dawnego zaboru rosyjskiego. Wynikają z tego pewne
konsekwencje, przede wszystkim notowany jest tu najniższy poziom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego (por. rys. 4.25.), mający swoje źródło we względnie mono-
funkcyjnej gospodarce. Oparta ona jest zasadniczo na rolnictwie tradycyjnym,
o niskim stopniu specjalizacji przy jednocześnie relatywnie wysokim udziale go-
spodarstw prowadzących działalność rolniczą. Charakteryzuje je niska wydajność
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych i na jednostkę pracy
[por.: Bański 2007, s. 170]. Mimo że ocena sektora rolnego jest względnie wyso-
ka (w znacznej mierze są to gospodarstwa towarowe, kierowane przez osoby z re-
latywnie dobrym wykształceniem), to niedobór innych funkcji gospodarczych
sprzyja decyzjom migracyjnym do miast regionalnych (wojewódzkich, a głównie
do Warszawy). 

Wysoka selektywność migracji (szczególnie intensywna w latach 70.) dopro-
wadziła do istotnego zwichnięcia struktury demograficznej. Statystyka dla gmin ty-
pu 1 wskazuje, że co czwarta osoba osiągnęła już wiek poprodukcyjny, wyraźna jest
defeminizacja w wieku 20–34 lata, a wraz z ujemnym saldem migracji występuje
ujemny przyrost naturalny. Proces depopulacji, obserwowany głównie na pograni-
czu wschodnim, jest zjawiskiem trwałym [Stasiak 1987, 1992, 2006]. Relatywnie
wysoka liczba ludności w wieku poprodukcyjnym oraz znaczne (proporcjonalnie
do pozostałych sektorów) zatrudnienie agrarne przekłada się na pozornie dobrą
ocenę sytuacji na rynku pracy. Niski odsetek ludności w wieku produkcyjnym spra-
wia, że ogólny poziom zatrudnienia uzyskuje ponadprzeciętne wartości, a wysoki
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CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ttyyppóóww

Numer typu Liczba Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, WagaTyp w typologii gmin w relacji do całej składowej (% ludności)
5 [Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr]

1 616 0,434 0,400 0,622 0,226 0,277 0,366 21,2–––– ~~~ ~~~ –––– ++ ––

2 350 0,537 0,403 0,540 0,357 0,139 0,420 18,4
~~~ ~~~ –– –– –– ––

3 431 0,573 0,399 0,634 0,443 0,337 0,471 20,9++ ~~~ ++ ++ ++ ++

4 374 0,539 0,315 0,496 0,335 0,352 0,403 13,2
~~~ –––– –––– –– ++ ––

5 88 0,649 0,529 0,774 0,673 0,264 0,593 6,7++++ ++++ ++++ ++++ ~~~ ++++

6 313 0,547 0,468 0,679 0,502 0,142 0,492 19,8
~~~ ++ ++ ++ –– ++

PPRROOFFIILL  OOGGÓÓLLNNYY 2172 0,533 0,411 0,614 0,394 0,246 0,443 100

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej [Ss], charaktery-
styka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego [Sr], charaktery-
styka sektora pozarolniczego [Spr]

RRyyss..  55..77..  Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– podział na 6 typów

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

poglądowa granica rozbiorowa
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udział pracujących wyłącznie lub głównie w rolnictwie indywidualnym niweluje
skalę bezrobocia jawnego. Niski odsetek pracujących poza rolnictwem oraz małe
zapotrzebowanie na pracę najemną w rolnictwie jednoznacznie definiuje nam mo-
nofunkcyjność gospodarczą tego regionu opartą na rolnictwie rodzinnym. 

Relatywnie najniższy stopień dezagraryzacji struktury gospodarki lokalnej
wysoko dodatnio skorelowany z oceną sektora pozarolniczego świadczy o braku
pozarolniczych miejsc pracy. Nie wnikając w ocenę produkcyjno-rynkowych moż-
liwości rolnictwa, należy zwrócić uwagę na publiczne i pozarynkowe funkcje tego
sektora. Szczególnie w tej części kraju, gdzie rolnictwo jest dominującym w struk-
turze gospodarczej sektorem, należy wspierać „upublicznienie” działalności rol-
nictwa i dóbr przez nie wytwarzanych – sprzyjać wielofunkcyjności rolnictwa138

(np. poprzez finansowanie usług rolnictwa na rzecz środowiska czy ochronę kul-
tury wiejskiej).

Drugi typ (t.2) gmin obejmujący 16% jednostek, skupia ponad 18% ludności
wiejskiej. Jest to obszar o względnie dużej gęstości sieci osadniczej, wysokiej kon-
centracji ludności i jednocześnie przeludnienia agrarnego (są to cechy ukształto-
wane jeszcze w dawnym zaborze austriackim). Gromadzi gminy leżące głównie
na Podkarpaciu (woj. podkarpackie i małopolskie) oraz w regionie Sudeckiego
Okręgu Przemysłowego i Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (który wraz
z Tarnobrzeskim, Rzeszowskim i Karpackim Okręgiem Przemysłowym tworzy ob-
szar dawnego COP-u). W pierwszym przypadku jest to obszar rozdrobnionego,
chłopsko-robotniczego rolnictwa (dawnej Galicji), gdzie typowe było i jest łącze-
nie dochodów z gospodarstwa z dochodami z pracy najemnej poza nim (tzw.
dwuzawodowcy, chłoporobotnicy). Z kolei rejon struktur zindustrializowanych
(SOP, COP) charakteryzował się występowaniem miast monofunkcyjnych (opar-
tych na jednej gałęzi przemysłu) oraz wsi o funkcji wyłącznie rolniczej, z gospo-
darstwami typu samozaopatrzeniowego. Pod względem struktury gospodarczej
obszar ten był bardzo ubogi, dlatego restrukturyzacja jedynej w mieście branży
powodowała wzrost zjawiska bezrobocia139. 

Region dawnej Galicji to obszar dużych wsi, często średnia wielkość wsi
w gminie przekracza tysiąc osób. Mieszkańcy tych obszarów tradycyjnie słabo
uczestniczą w migracjach stałych (wewnątrz kraju, por. rys. 4.12.), a ich struktura
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138 Za Wilkinem [2010, s. 13] wielofunkcyjność rolnictwa to zjawisko polegające na tym, że poza podsta-
wową funkcją rolnictwa, jaką jest wytwarzanie produktów (surowców) żywnościowych i innych surowców
organicznych służących produkcji przemysłowej, wytwarza ono dobra i usługi, a także realizuje inne funk-
cje mające znaczenie dla bliższego i dalszego otoczenia gospodarstwa rolnego.

139 Analogiczną sytuację obserwujemy na obszarach popegeerowskich. Z tą tylko różnicą, że bezrobot-
ni w regionie COP rekrutowali się z sektora przemysłowego, zaś na obszarach popegeerowskich z rol-
nictwa uspołecznionego. Skutki społeczne tych procesów ciążą w tych regionach po dziś dzień.
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według płci i wieku jest względnie zrównoważona i korzystna (por. rys. 4.3.–4.5.).
Stosunkowo gęsta sieć ośrodków miejskich o charakterze przemysłowym zachę-
cała do migracji wahadłowych. Wobec niewielkich odległości sprzyjających co-
dziennym dojazdom do pracy i istniejącego przeludnienia agrarnego (o czym już
wspominano), ukształtował się specyficzny charakter gospodarstw chłopsko-rob-
otniczych, dominujących w tym regionie (więcej: [Rosner 2012, s. 38]). Dlatego 
rekomendować tu należy stały wzrost urbanizacji ekonomicznej wsi przy je-
dnoczesnej akceptacji migracji wahadłowych (dojazdów do pobliskich rynków
pracy).

Niniejsza typologia wykazała zbliżoną ocenę charakterystyki społeczności lo-
kalnej w typie 2, jak w typie 1. Składają się na nią: ponadprzeciętna aktywność
obywatelska i społeczna140. W zasadzie kwestie opisujące charakter społeczności
lokalnych trudno uchwycić na poziomie statystycznym, gdyż obejmują również
nieformalne i jednocześnie niemierzalne sieci wzajemnej współpracy i pomocy są-
siedzkiej, które często są większym katalizatorem aktywności zbiorowej na wsi
niż formy zinstytucjonalizowane. Szczególny rodzaj wspólnoty i gotowości do
współdziałania można spotkać tam, gdzie dominuje tradycyjny styl życia.

Ponadprzeciętny poziom składowych rozwoju osiągnęły gminy trzeciego typu
(t.3), których opis wskazuje na ich wielofunkcyjny charakter. Wysoka ocena stop-
nia dezagraryzacji lokalnej gospodarki, przy wysokiej ocenie zarówno funkcji nie-
rolniczych, jak i rolniczych ukazuje przewagi konkurencyjne tych gmin wobec
pozostałych obszarów wiejskich w kraju. Jednocześnie skłania do stwierdzenia, że
są to obszary o korzystnych proporcjach gospodarczych z relatywnie zbilansowa-
nym rynkiem pracy. Tu rozwój nowoczesnego rolnictwa wielkoobszarowego jest
segmentem wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 

Typ ten dominuje w zachodniej części Polski, na ziemiach dawnego zaboru
pruskiego, gdzie struktura gospodarcza wsi wykazywała już wówczas tendencję do
rozwoju funkcji pozarolniczych [Rosner 2011a, s. 127]. Obejmuje całą Wielkopol-
skę, która stanowi jego centrum. Jest to rejon o utrwalonych wzorcach nie tylko
gospodarczych, lecz także społecznych (czego potwierdzeniem jest wysoka ocena
struktur demograficznych). 

Geograficznie gminy tego typu rozciągają się w południkowym pasie od Po-
morza Gdańskiego (Kaszub) przez zachodnią część woj. kujawsko-pomorskiego
i wspomnianą Wielkopolskę wraz z Ziemią Lubuską, w kierunku na Dolny Śląsk,
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140 Badania Tomasza Żukowskiego [2002] wskazują, że zróżnicowanie przestrzenne kapitału społeczne-
go w Polsce jest również konsekwencją zaszłości historycznych poszczególnych obszarów. Więcej na
temat w: [Kamiński 2010, s. 161–162; Herbst 2008, s. 173].
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do Śląska Opolskiego. Mniejsze grupy gmin występują też w południowej części
Mazur oraz północnej i zachodniej części Pomorza Zachodniego. Ogólnie obejmu-
ją 1/5 liczby gmin wiejskich w kraju, jak również skupiają taki sam udział ludności
wiejskiej. Z typu 4, jak i typu 5 rekrutują się gminy o najwyższym poziomie rozwo-
ju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce (por. rys. 4.25. i 5.7.).

Analiza, mimo swojego niehierachicznego charakteru, wskazuje, że gminy
zgrupowane w piątym typie (t.5) odznaczają się najkorzystniejszymi parametrami
wskaźników opisu. Stanowią zaledwie 4% ogółu gmin wiejskich w Polsce, zaś za-
mieszkuje je niespełna 7% całej populacji wiejskiej, co i tak wskazuje na naj-
gęściej zaludniony obszar. Są to zasadniczo gminy sąsiadujące z miastami o po-
nadregionalnym (krajowym) znaczeniu, wpisującymi się w tzw. pentagram „loko-
motyw rozwoju” (tj. Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków), do których
dołącza również Szczecin (por.: [Węcławowicz i in. 2006, s. 17–19]). Jednoznacz-
nie główne rdzenie rozwoju stanowią Warszawa i Poznań, wraz ze swoją otuliną
gmin podmiejskich o bezwzględnie najkorzystniejszej strukturze rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Są to więc obszary wielofunkcyjne, z pozytywnym bilansem
migracyjnym generowanym przez dwa strumienie napływu ludności. Pierwszym
jest imigracja ludności w wieku produkcyjnym w strefę podmiejską z gmin pery-
feryjnych, z zamiarem znalezienia pracy w ośrodku miejskim. Drugi, to imigracja
zamożniejszej części mieszkańców centrum miasta na tereny pozamiejskie, w ce-
lu poprawy walorów środowiskowych warunków zamieszkania. Procesy te warun-
kują bardzo korzystną ocenę struktury demograficznej, pierwszy strumień
bowiem „odmładza” strukturę wiekową mieszkańców, drugi poprawia strukturę
wykształcenia i charakterystykę społeczną. Przeciętną ocenę uzyskała charaktery-
styka sektora rolniczego. Rolnictwo w tej strefie jest towarowe o wysokiej specja-
lizacji, najczęściej sadowniczej, warzywniczej (szklarniowej), często oparte na
pracy najemnej. W znacznym stopniu są to gminy – suburbia, pełniące głównie
funkcję mieszkaniową, silnie zurbanizowane nie tylko ekonomicznie, lecz
także społecznie141.

Gminy typu 5 praktycznie nie występują we wschodniej części kraju, oprócz
otulonej niemal potrójnym ich pierścieniem Warszawy (i pojedynczych, małych
gmin pod Łodzią, Białymstokiem, Krakowem czy Bielsko-Białą), co wynika
z mniej zdywersyfikowanych tam funkcji gospodarczych miast. Korzystne propor-
cje struktury społeczno-gospodarczej wykazują również gminy nadmorskie położone
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141 Urbanizacja ekonomiczna jest to wzrost udziału ludności zatrudnionej poza rolnictwem, początkowo
w przemyśle, a potem usługach. Urbanizacja społeczna to upowszechnienie się miejskiego stylu życia
(więcej: [Szymańska 2007]). 

r05.qxd  2013-08-13  07:25  Page 205



w pasie nadbrzeżnym woj. zachodniopomorskiego (Mielno, Ustronie Morskie,
Kołobrzeg, Rewal, Dziwnów, Międzyzdroje), czerpiące korzyści rozwojowe z geo-
graficznej renty położenia i walorów przyrodniczych. 

Gminy typu 6 (t.6) tworzą swoistą strefę podmiejską ośrodków regionalnych
oraz miast głównie w Polsce południowej i centralnej o zrestrukturyzowanych ga-
łęziach przemysłu. Między innymi są to obszary okręgów przemysłowych, jak: Le-
gnicki, Częstochowski, Koniński, Rzeszowski, Tarnowski oraz pojedyncze gminy
wokół takich miast, jak: Wieruszów, Mielec, Puławy, Jelenia Góra, Białystok. Typ
ten znajduje się również w dalszym kręgu wokół Warszawy, gdzie wyjątkowo wy-
znacza strefę buforową pomiędzy gminami typu 5 (wielofunkcyjnymi, zurbanizo-
wanymi) a gminami typu 1 (monofunkcyjnymi gospodarczo). Charakterystyka
jego struktury wskazuje ocenę mniej korzystną we wszystkich składowych wzglę-
dem typu 5. Zasadnicza odmienność jego wobec pozostałych typów wynika z re-
latywnie wysokiego stopnia dezagraryzacji lokalnej gospodarki, przy niskiej ocenie
poziomu rozwoju sektora rolniczego. 

Podobnie jak w typie 5, gminy typu 6 też pełnią głównie funkcję mieszkaniową.
Stanowią „sypialnie” dla osób pracujących w śródmieściu i dojeżdżających co-
dziennie do pracy, a więc zurbanizowanych społecznie oraz ekonomicznie. Struk-
tura demograficzna nie wyróżnia się z profilu przeciętnego, wyznaczonego dla
wszystkich badanych gmin. Dobrze rozwinięta sieć kolei miejskich, obwodnic,
głównych arterii komunikacyjnych sprawia, że wielu mieszkańców miast emigru-
je w strefę podmiejską. Proces ten warunkuje pozytywnie charakterystykę spo-
łeczności lokalnej.

Zmiany gospodarcze, które po 1990 roku nastąpiły w monofunkcyjnych mia-
stach, stały się jednocześnie powodem marginalizacji rolnictwa w ich strefie pod-
miejskiej, które przedtem stanowiło jedną z wiodących funkcji na tych terenach.
Obecnie są to miasta i gminy wielofunkcyjne o dużej liczbie podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkańców. Wiele gospodarstw w tych jednostkach nie prowa-
dzi działalności rolniczej. Dywersyfikacja źródeł utrzymania ludności wiejskiej
w tym typie zależna jest w sposób szczególny od chłonności miejskiego rynku pra-
cy. Bowiem głównym czynnikiem utrzymującym stopień dezagraryzacji struktury
gospodarczej na wysokim poziomie są migracje wahadłowe. 

Ostatni zostanie omówiony typ czwarty (t.4) określony mianem obszarów po-
pegeerowskich, ze względu na koncentrację w nich do 1990 roku uspołecznionej
gospodarki rolnej (PGR-ów). Proces restrukturyzacji rolnictwa państwowego spo-
wodował, że obecna struktura sektora rolniczego posiada cechy rolnictwa wielko-
obszarowego, opartego na najemnej sile roboczej. Choć udział gospodarstw
towarowych wśród gospodarstw indywidualnych nie jest w tym rejonie wysoki, to
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ogólna ocena tego sektora wypada dobrze. Poniżej wartości profilu ogólnego
kształtuje się ocena rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej.

Najsłabszym ogniwem w strukturze społeczno-gospodarczej wyznaczonego
typu jest bierność społeczna mieszkańców w życiu publicznym, wyuczona posta-
wa roszczeniowa z dość powszechną w środowisku popegeerowskim reprodukcją
„kultury ubóstwa” [Psyk-Piotrowska 2004, s. 279; Karwacki 2006, s. 135], które
korelują się z niedostatecznym poziomem kompetencji mierzonych np. odsetkiem
ludności z wykształceniem ponadpodstawowym. Tak niski kapitał społeczności
lokalnych, będący nie tylko schedą po gospodarce uspołecznionej, lecz także efek-
tem mozaiki społecznej powstałej w wyniku migracji powojennych, może być nie-
wystarczający do stymulowania trwałego rozwoju. Imigracyjny charakter Ziem
Zachodnich i Północnych to nie tylko brak ciągłości historycznej tradycyjnych
form aktywności społecznej, ale również młodsza demograficznie populacja. Jed-
nak na obszarach popegeerowskich duża podaż siły roboczej (słabo wykwalifiko-
wanej i często o wyuczonej, biernej postawie wobec pracy) przy niskim popycie
na pracę powoduje najwyższe w kraju niezrównoważenie rynku pracy. Zdecydo-
wanie jest to strefa wymagająca bezpośredniej interwencji polityki spójności.

***
Przeprowadzona analiza strukturalna wykazała, że na obszarach wiejskich

można wydzielić (w uproszczeniu):
� trzy typy gmin wielofunkcyjnych:

– typ 3 – wielofunkcyjność z dominacją nowoczesnego rolnictwa, głównie ro-
dzinnego,

– typ 5 – wielofunkcyjność wynikająca z korzyści aglomeracyjnych,
– typ 6 – wielofunkcyjność pozarolnicza gmin podmiejskich, o cechach mniej

wykształconych niż w typie 5;
� trzy typy gmin o dominacji funkcji rolniczej, określone tu jako względnie mo-

nofunkcyjne:
– typ 1 – monofunkcyjność skrajna oparta na rolnictwie rodzinnym,
– typ 4 – monofunkcyjność popegeerowska oparta na najemnym rolnictwie

wielkoobszarowym,
– typ 2 – monofunkcyjność gmin rozdrobnionego rolnictwa, ale i mieszanych

źródeł utrzymania z pracy.
Ponieważ rozwój obszarów wiejskich to permanentne dążenie do poprawy pozio-

mu życia ludności mieszkającej na wsi, ze wskazaniem na wielofunkcyjny rozwój
i ekonomiczną dywersyfikację (patrz podrozdział 2.1.), to w ramach rekapitulacji 
podsumujmy niejednorodną w przestrzeni ocenę stopnia dezagraryzacji gospodarki 
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lokalnej. Otóż na jej przeciwnych biegunach usytuowały się dwa typy: typ 5 i typ 1.
W strefie ekonomicznie zurbanizowanej (t.5) proporcje sektorów: rolniczego (ocena
średnia) i pozarolniczego (bardzo wysoka) wskazują na wielofunkcyjny lokalny roz-
wój związany z korzyściami aglomeracyjnymi. Podobne relacje zachodzą w typie 6,
wskazując marginalizację funkcji rolniczej w wielofunkcyjnej strukturze tych gmin.
Wyraźny jest wpływ dużych miast o zróżnicowanej (często restrukturyzowanej)
strukturze funkcjonalnej na kondycję gospodarczą przyległych obszarów wiejskich. 

Natomiast na obszarach wiejskich typu 1 i podobnie też typu 4, mamy wyso-
ki rozwój funkcji rolniczej, któremu nie towarzyszą oczekiwane zmiany w pozio-
mie dezagraryzacji gospodarki lokalnej, stąd jej ocena poniżej przeciętnej
(skrajnie niska w t.1). Przy czym typ 1 jest skrajnie monofunkcyjny w zakresie rol-
nictwa indywidualnego (tzw. obszar tradycyjnie chłopski), zaś typ 4 w zakresie
rolnictwa wielkoobszarowego (obszar popegeerowski). Tyle że w typie 4 przewa-
gę konkurencyjną wobec innych obszarów wiejskich stanowi wyspecjalizowane
i komercyjne rolnictwo oparte w znacznym stopniu na pracy najemnej. Ponadto
oba typy (1 i 4) różnią się pod względem charakterystyki społeczności lokalnej.
Podobieństwo z zakresie tej struktury wykazuje typ 1 i typ 2, których profile skła-
dowej „społecznej” [Ss] są najbardziej zbliżone pod względem aktywności spo-
łecznej. Typ 2 zaliczono również do grupy względnie monofunkcyjnych struktur
gospodarczych, bowiem osiąga on relatywnie niską ocenę dla obu sektorów.

Typologia potwierdziła wielofunkcyjny charakter gospodarki w strefach od-
działywania ośrodków miejskich, zarówno tych o znaczeniu regionalnym (t.5), jak
i miast restrukturyzowanych gospodarczo (t.6). Jednocześnie wskazała różnice
między rozwojem wielofunkcyjnym gmin zurbanizowanych ekonomicznie i spo-
łecznie (t.5 i t.6) a gminami wielofunkcyjnymi z nowoczesnym rolnictwem (t.3).
We wszystkich trzech typach występuje względnie wysoki poziom dezagraryzacji
gospodarki lokalnej, ale ocena rozwoju funkcji rolniczej jest zróżnicowana. Jest
ona relatywnie:

a) wysoka tam, gdzie rolnictwo jest zmodernizowane, towarowe i z tradycja-
mi wysokiej kultury rolnej i wzorcowego gospodarowania (t.3),

b) średnia w strefie bezpośredniego zaplecza aglomeracji, nastawionego na
pobliski rynek zbytu, gdzie przy wielofunkcyjnej strukturze gmin jego znaczenie
uległo jednak redukcji, ale jest ono specjalistyczne, intensywne i towarowe (t.5),

c) niska w rejonie największego rozdrobnienia agrarnego i socjalnego charak-
teru gospodarstw rolnych (t.6).

Podsumowując, należy stwierdzić, że dążenie do tego samego celu rozwoju
obszarów wiejskich odbywa się na polskiej wsi według różnych scenariuszy, po-
twierdzając rozwój zgodny z zasadą ekwifinalności. 

208

Rozdział 5. Przestrzenne zróżnicowanie struktur rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich...

r05.qxd  2013-08-13  07:25  Page 208



209

5.1. Wprowadzenie do badania struktur rozwoju społeczno-gospodarczego

TYPOLOGIA 6

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ttyyppóóww

Numer typu Liczba Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, WagaTyp w typologii gmin w relacji do całej składowej (% ludności)
6 [Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr]

1 415 0,418 0,389 0,599 0,194 0,287 0,331 13,2–––– –– ~~~ –––– ++ ––––

2 319 0,541 0,403 0,531 0,359 0,135 0,418 17,0
~~~ ~~~ –– –– –––– ––

3 299 0,596 0,401 0,641 0,474 0,346 0,481 15,1++ ~~~ ++ ++ ++ ++

4 414 0,543 0,322 0,505 0,346 0,352 0,411 15,0
~~~ –––– –––– –– ++ ––

5 76 0,650 0,535 0,779 0,681 0,272 0,597 5,9++++ ++++ ++++ ++++ ++ ++++

6 383 0,483 0,417 0,678 0,321 0,254 0,435 16,3–– ~~~ ++ –– ~~~ ~~~
7 266 0,555 0,473 0,658 0,522 0,134 0,498 17,6++ ++ ++ ++ –––– ++

PPRROOFFIILL  OOGGÓÓLLNNYY 2172 0,533 0,411 0,614 0,394 0,246 0,443 100

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej [Ss], charaktery-
styka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego [Sr], charaktery-
styka sektora pozarolniczego [Spr]

RRyyss..  55..88..  Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 
– podział na 7 typów

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

poglądowa granica rozbiorowa
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Przedstawiono jeszcze 6. typologię (rys. 5.8.), by wskazać, że wyróżnienie
kolejnego typu mimo poprawienia jednorodności morfologicznej (spójności ty-
pów) może być postrzegane w sensie poznawczym, ale nie wnosi rozwiązań prak-
tycznych. Dochodzi do fragmentacji typów (zbiory mało liczne), a uzyskane
profile są trudne do jednoznacznej interpretacji. Na tej podstawie podjęto decy-
zję o zakończeniu eksploracji na poziomie typologii 5. Jest to decyzja subiektyw-
na, a przyjęty model postępowania badawczego narzuca konieczność takich
rozstrzygnięć. 

Nie dokonując szczegółowej charakterystyki typów, których profile zostały
już w 5 typologii przedstawione (tu nastąpiło nieznaczne przesunięcie się ich cen-
trów grawitacji), uwagę skupiono na typie 6. Zlokalizowany jest on zasadniczo
w centralnej części kraju (dalsze zaplecze gmin podmiejskich Warszawy i Łodzi)
bądź dość incydentalnie w pobliżu kilku miast regionalnych (na wschodzie i po-
łudniowym zachodzie kraju). Jest to obszar tzw. wymywania (drenażu) siły roboczej.
Profil typu jednoznacznie to potwierdza, wskazując na starzejącą się strukturę de-
mograficzną. Ponadto przy braku dezagraryzacji lokalnej gospodarki, uzyskuje
wysoką ocenę dla składowej „rynku pracy”. Mimo względnie bliskiej odległości
od rdzenia rozwoju, trudno doszukać się w tym profilu oznak dyfuzji rozwoju.
Jest to obszar typowego wypłukiwania zasobów ludzkich, które zatrudnienie znaj-
dują w ośrodkach centralnych. Niestety, statystyka dotycząca aktywności zawodo-
wej w Polsce pomaga generować pozorne oceny, bowiem dokonuje rejestracji
faktów według miejsca zameldowania osoby142, nie uwzględniając jej aktualnego
miejsca zamieszkania. Typ ten wskazuje na siłę procesów polaryzacji rozwoju
w kontekście relacji centrum–peryferia.

* * *

Eksploracja typologiczna metodą Chmur Dynamicznych Didaya (Dynamic
clouds clustering Diday’s) potwierdza polaryzację przestrzenną struktur rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, która jest funkcją: 
1) uwarunkowań lokalizacji geograficznej → kryterium centrum–peryferia (C–P), 
2) uwarunkowań historycznych → kryterium wschód–zachód (W–Z).

Obecnie kryterium centrum–peryferia jest tendencją silniejszą niż kryterium hi-
storyczne (tab. 5.1.).

Sekwencja typologii wskazuje, iż struktury rozwoju społeczno-gospodarczego
obszarów wiejskich głównie determinują korzyści aglomeracyjne, tj. obecność silne-
go wielofunkcyjnego ośrodka gospodarczego. Koncentracja relatywnie korzystnych
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142 Dotyczy to przyjętych w składowej zmiennych, jak rejestrowane bezrobocie wg powiatowych urzę-
dów pracy czy deklaracja o zatrudnieniu wg NSP. 
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struktur występuje również wokół miast o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiąc
geograficzne centra wzrostu (por. Hirschman w: [Grzeszczak 1999, s. 13]). Dy-
chotomiczny podział przestrzeni w pierwszej typologii (T.1.) odkrywa te centra,
pozostawiając resztę obszarów wiejskich w typie o przeciwnej charakterystyce. 

Kolejne trzy typologie (T.2., T.3., T.4.) potwierdzają z kolei tezę Roberta Put-
nama [1995, s. 65–78] o historycznym nawarstwianiu się procesów społecznych
i ekonomicznych. W ich wyniku utrwalił się podział Polski na część zachodnią
o wyższym relatywnie poziomie rozwoju i wschodnią o pewnych cechach zapóźnień
rozwojowych. Zwarte strefy homogenicznych struktur ujawniały się kolejno na ob-
szarach byłego zaboru rosyjskiego, następnie austriackiego i pruskiego (T.2., T.3.).
Wskazuje to na zależność współcześnie istniejących struktur społecznych i gospo-
darczych od zróżnicowanych losów historycznych poszczególnych części kraju. 

Także polityka gospodarcza ustroju socjalistycznego, oparta m.in. na rozwo-
ju monofunkcyjnym jednostek, stała się moderatorem struktur m.in. obszarów po-
pegeerowskich czy regionów przemysłowych Polski południowej, co ukazuje
rozkład trzeciej i czwartej typologii (T.3., T.4.). Tendencjom tym trudno jest prze-
ciwdziałać, mają one względnie trwały charakter.

Typologia piąta (T.5.) ponownie wzmacnia siłę rozkładu centrum–peryferia.
Wskazuje że:
1) typy 1, 2, 3 i 4 są efektem oddziaływania czynników historycznych, prowa-

dząc do polaryzacji regionalnej w porządku wschód–zachód.
2) typy 5 i 6 wykształciły się w wyniku oddziaływania procesów polaryzacji hie-

rarchicznej w regionie, porządkując przestrzeń w układzie centrum–peryferia.
Rozkład przestrzenny typów struktur społeczno-gospodarczych obszarów wiej-

skich w większym stopniu determinuje proces polaryzacji hierarchicznej (kryterium
C–P) niż proces polaryzacji regionalnej (kryterium W–Z). Kryterium centrum

TTaabbeellaa  55..11..  Aktywność niewymiernych determinant wewnętrznego zróżnicowania struktur
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich – według sekwencji typologii 

Determinanta Numer TYPOLOGII
1 2 3 4 5 6
+ + + + + +

Kryterium centrum–peryferia + +
+

+ + + + +
Kryterium historyczne + + + +

+ + +

Znak + oznacza aktywność czynnika w danej typologii

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.

r05.qxd  2013-08-13  07:25  Page 211



–peryferia wyróżnia biegun gmin podmiejskich relatywnie nieliczny (18% gmin ogól-
nej ich liczby), wśród których tylko 15% uzyskało niekorzystną oceną poziomu rozwo-
ju społeczno-gospodarczego (porównaj wyniki zawarte w rozdziale 4.4., rys. 4.25.).
Gminy typu 5 i 6, wraz z gminami typu 3 tworzą grupę gmin wielofunkcyjnych i wy-
pełniają całą klasę relatywnie korzystnej oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego obszarów wiejskich. Znaczny ich udział (58%) zaliczony został do klasy
o przeciętnej ocenie, ale tylko 1/10 osiągnęła ocenę niekorzystną (są to głównie gminy
położone subregionalnie woj. śląskiego i małopolskiego). Do klasy korzystnej oceny
w ogóle nie przynależą gminy o dominującej funkcji rolniczej w strukturze ich lokal-
nej gospodarki. Te z kolei klasyfikują się w grupie gmin o względnie niekorzystnej oce-
nie poziomu rozwoju, co potwierdza zestawienie zawarte w tabeli 5.2. Ta krzyżowa
analiza uzyskanych wyników z dwóch badań: hierarchicznej klasyfikacji obszarów
wiejskich pod względem miary syntetycznej osiągniętego poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego i niehierarchicznej typologii pod względem zróżnicowania struktur
społeczno-gospodarczych, wskazuje na siłę charakteru struktury gospodarczej jako
czynnika prorozwojowego lub hamującego rozwój obszarów wiejskich. Tym samym
potwierdzona została hipoteza, że relatywnie słaby rozwój społeczno-gospodarczy wy-
stępuje w gminach położonych z dala od regionalnych ośrodków miejskich i/lub o do-
minacji funkcji rolniczej w strukturze gospodarczej. Ponadto analiza anatomii struktur
rozwoju wyprowadza jeszcze dwie generalne jej właściwości: dużą zwartość typów
w rozkładzie przestrzennym oraz inercję struktur ukształtowanych historycznie.
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Rozdział 5. Przestrzenne zróżnicowanie struktur rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich...

TTaabbeellaa  55..22..  Rozkład liczebny gmin wyróżnionych typów według poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego

Kryterium Poziom rozwoju Niekorzystny Przeciętny Korzystny
porządkujące społ.-gosp. SUMA

rozkład Typy  

W–Z 1 monofunkcyjny 567 49 0 616

W–Z 2 monofunkcyjny 335 15 0 350

W–Z 3 wielofunkcyjny 29 285 117 431

W–Z 4 monofunkcyjny 290 84 0 374

C–P 5 wielofunkcyjny 0 0 88 88

C–P 6 wielofunkcyjny 62 204 47 313

SUMA 1283 636 253 2172

ŹŹrróóddłłoo::  Opracowanie własne.
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