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PROBLEMY OPERACJONALIZACJI ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW
WIEJSKICH

3.1. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – pomiar zjawiska
wielowymiarowego
Omówienie problemów związanych z pomiarem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich podzielono na dwie części. W pierwszej wskazano pewne dylematy związane z doborem mierników operacjonalizujących ów
rozwój, w drugiej – z doborem metod będących jego narzędziem opisu.
Pomiar poziomu rozwoju obszarów wiejskich jest niełatwym zadaniem;
trudność ta wynika z kilku powodów. Przede wszystkim sam poziom rozwoju
jest wielkością bardzo abstrakcyjną i od badacza zależy, w jaki sposób ten teoretyczny termin przełożony zostanie na język wskaźników empirycznych. W tym
zakresie nie istnieją uniwersalne propozycje jego operacjonalizacji43 [Nowak
1985, s. 121–124]. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nie ma jednomyślności w kwestii rozumienia (w sensie pojemności znaczeniowej) pojęcia wiejskości (więcej: [Hoggart i in. 1995, s. 21]), przez co określenie poziomu
rozwoju przestrzeni pozamiejskiej ma charakter spekulatywny. Różnorodne warunki i efekty rozwoju obszarów wiejskich są uwzględniane w analizach. Szeroki
wachlarz czynników rozwoju, od kulturowych, przez demograficzne, polityczne,
społeczne i gospodarcze do środowiskowych, pozwala na to, by społeczności
(lokalne, regionalne) uwypuklały te sfery (wymiary) rozwoju, które w danych
warunkach czasowo-przestrzennych uznają za istotne dla nich. Przegląd różnych
ujęć kwantyfikujących ów rozwój wskazuje, że niemal stałym elementem analiz
są kryteria demograficzne opisane np. przez gęstość zaludnienia, wskaźniki
struktury wg wieku czy mierniki natężenia komponentów przyrostu rzeczywistego.
43

Operacjonalizacja jest to nadawanie sensu empirycznego terminom teoretycznym.
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Przedstawienie zróżnicowania poziomu rozwoju obszarów wiejskich jest także
częste poprzez opisanie go w kategoriach zapóźnienia rozwojowego w stosunku
do miast, czyli relatywne określenie za pomocą mierników dystansu, jaki dzieli
poziom rozwoju między uwzględnionymi w analizie obszarami badania (porównaj podrozdział 1.2.).
Poziom rozwoju obszarów wiejskich raczej rzadko opisywany jest przy wzięciu pod uwagę tylko jednej cechy44. Przestrzeń wiejską (jako pewną złożoną zbiorowość statystyczną) analizuje się, uwzględniając wiele cech, co pozwala na
pełniejsze i wszechstronniejsze zbadanie występujących zjawisk i procesów oraz
relacji między nimi. Specyfikacja elementów zbioru cech jako determinant rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich może zostać przygotowana w postaci:
1) jednego zbioru próby wielocechowej, tworząc tzw. jeden worek mierników
(najczęściej liczący od kilku do kilkunastu zmiennych), opisujący przedmiot
badania (przykłady takiego ujęcia: [do Vale, da Silva 2011, s. 8; Czarnecki
2009, s. 132]),
2) pewnej liczby segmentów wielocechowych, opisujących składowe przedmiotu
badania (przykłady: [Tudor, Rusu 2011, s. 115; Rosner, Stanny 2007a, s. 37]).
W niniejszej pracy przyjęto podejście drugie, ukierunkowane na wyznaczanie
tzw. układu aspektów łącznie operacjonalizujących poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (patrz rys. 3.1.). Polega to na wyodrębnieniu (zdefiniowaniu) najpierw sfery problemów w szczególnym stopniu identyfikujących rozwój, następnie
te ogólnie określone aspekty problemowe są dezagregowane (uszczegółowiane)
i wypełniane zestawami dostępnych statystycznie wskaźników ilościowych.
Wskaźniki te muszą być uzasadnione merytoryczne oraz spełniać właściwości diagnostyczne i identyfikujące45.
Przykładem takiego ujęcia są m.in. badania zróżnicowania przestrzennego
poziomu rozwoju obszarów wiejskich, jak i zróżnicowania dynamiki ich zmian,
opublikowane w 2007 roku przez zespół badawczy kierowany przez Andrzeja Rosnera. Przyjęto w nich do analizy empirycznej dwa komponenty rozwoju: gospodarczy i społeczny, które złożone zostały z subkomponentów najważniejszych
44

Istnieją jednak takie analizy, szczególnie na regionalnym poziomie agregacji jednostek przestrzennych, które opierają się na jednym wskaźniku, uznanym za reprezentanta-identyfikatora badanego
problemu. Na przykład podejście jednokryterialne stosowane jest w ramach polityki spójności UE
przy alokacji środków przeznaczonych na cel „konwergencyjny”, wówczas kryterium identyfikacji jest
poziom PKB per capita.
45 W celu określenia tych właściwości wykorzystuje się miary statystyczne, informujące o stopniu zróżnicowania przestrzennego, takie jak: rozstęp (rozpiętość), współczynnik zmienności, statystyki pozycyjne, wariancje.
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– zdaniem autorów – dla prowadzonych badań [Rosner, Stanny 2007a, s. 31–40].
Każdy z nich został następnie opisany kilkoma wskaźnikami empirycznymi (min. 3
–max 6).
Niejednorodność omawianego pojęcia powoduje, że pojedyncza cecha nie
jest w stanie odzwierciedlić poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie na lokalnym poziomie agregacji jednostek przestrzennych, ale może przedstawiać pewien aspekt tego rozwoju. Oczywiście każdy z nich może być złożony ze
zbioru cech, które powinny komplementarnie go opisywać z różnych punktów widzenia. Z sumy tych cech (wskaźników), pogrupowanych w wiązki (aspekty) problemowe, wnioskujemy o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Rys. 3.1. Schemat operacjonalizacji pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(analiza)
Źródło: Opracowanie własne.

Trzeba podkreślić, że pomiar tego rozwoju, rozumiany jako przyporządkowanie charakterystykom jednostek przestrzennych liczb w taki sposób, aby odzwierciedlały relacje wielkości lub równości zachodzące między nimi, jest dokonywany
na porządkowej skali pomiarowej. Co więcej, składa się z wielu skal porządkowych, obrazujących kolejne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. Również
te skale, za pomocą których mierzymy owe aspekty, składają się z „sumy” zmiennych opartych na skalach pomiarowych. Jednak w przypadku zmiennych empirycznych są to najczęściej formalnie skale ilorazowe (stosunkowe). Dokonując
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złożenia kilku skal mocnych (otrzymanych ze zmiennych empirycznych) w jedną
wiązkę za pomocą operacji arytmetycznej, nakładamy kilka porządków na siebie,
otrzymując ostatecznie jeden porządek o charakterze relacyjnym (rys. 3.2.). Kolejne poziomy uogólniania dziedziczą słabości łączonych skal, w związku z tym
pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego odzwierciedla relację porządkującą. Dzieje się to zgodnie z zasadą, iż wniosek nie może być logicznie mocniejszy od najsłabszej przesłanki.
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Rys. 3.2. Schemat kierunku składania pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
a siła skal pomiarowych (synteza)
Źródło: Opracowanie własne.

Należy wskazać na istnienie niewielkiej liczby opracowań skupiających się na
kompleksowych badaniach (tj. poziomu, struktury) rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Większość prac na ten temat ograniczona jest
do zawężonego zakresu analizy, np. do wybranego fragmentu przestrzeni (najczęściej jakiegoś jednego regionu, województwa), bądź tematycznie akcentuje pewien
aspekt tegoż rozwoju (np. wielofunkcyjność, rozwój gospodarczy, demograficzny
czy zagospodarowanie infrastrukturalne, a nawet poziom życia) lub skupia się na
jednym z biegunów rozkładu poziomu rozwoju (obszarach problemowych, obszarach sukcesu). Jednak, zdaniem autorki, szerokie spektrum poznawcze procesu,
na którego całokształt składają się uwarunkowania panujące w odrębnych dziedzinach, zobowiązuje badacza do kompleksowego opisu. Z założenia wynik takiego
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badania empirycznego powinien operacjonalizować najważniejsze problemy rozwojowe obszarów wiejskich w danych warunkach. Przełożenie terminów teoretycznych na język wskaźników empirycznych wymaga bardzo precyzyjnej statystycznej
identyfikacji zmiennych wchodzących w skład pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, traktowanych jako zmienne cząstkowe.
Dobór konkretnych mierników nie jest prostą sprawą. Powinien on wynikać
z określonych celów oraz metod analizy, a z tego punktu widzenia winien ograniczać zakres miar tylko do najbardziej uzasadnionych. Sprawa jest skomplikowana,
ale niezmiernie ważna dla procesu organizacji i przetwarzania informacji statystycznych (por.: [Opałło 1972, s. 115, 122]). Można bowiem mieć bardzo bogate
informacje statystyczne i nie mieć jednocześnie informacji rzetelnie, poprawnie
opisujących badane zagadnienie.
Możliwości pomiaru i oceny poszczególnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego są jednak wyraźnie zróżnicowane. Zależą przede wszystkim od zakresu
ich mierzalności, szczególnie dotyczy to kwantyfikacji cech jakościowych oraz stopnia agregacji jednostek badania (jednostek administracyjnych). Dostęp do informacji statystycznej determinowany jest też możliwościami informacyjnymi statystyki
publicznej oraz administracji rządowej i samorządowej (głównie szczebla wojewódzkiego). Obserwujemy jednak taką prawidłowość, że wachlarz osiągalnych danych statystycznych jest tym bardziej rozbudowany, im wyższy poziom jednostki terytorialnej
rozpatrujemy. W przypadku obszarów wiejskich wskazana jest analiza przestrzenna
na najniższym poziomie agregacji, bowiem wówczas uzyskujemy najbardziej szczegółowy obraz zróżnicowania przestrzennego. Jest to poziom, przy którym unika się
uśredniania pomiaru w większej jednostce administracyjnej, a tym samym minimalizujemy możliwość utraty czynników istotnych na poziomie lokalnym. Dlatego przyjmując jako kryterium gminę (jednostkę NUTS5 czy LAU2)46, osiągamy najniższy
46

NUTS = Nomenclature of Units for Territorial Statistics = Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych to uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany
w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych. Nomenklatura NUTS dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na
5 poziomach, z czego 3 określono jako poziomy regionalne (regiony, województwa, podregiony), a 2 – poziomy lokalne (powiaty i gminy). Podstawowym celem klasyfikacji NUTS w nomenklaturze UE jest rozwiązanie problemu różnorodności podziałów administracyjnych krajów członkowskich UE i nieuniknionych
zmian tych podziałów, co zagraża dostępności i porównywalności danych statystycznych w przestrzeni
i czasie. Wyróżniono 3 poziomy regionalne NUTS, z czego poziom NUTS2 (województwa/regiony)
i NUTS3 (podregiony) służą do identyfikacji obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach polityki
strukturalnej UE. Dodatkowo określono 2 poziomy bardziej szczegółowe nazywane Local Administrative
Units = LAU. LAU1 odpowiada poziomowi powiatów, zaś LAU2 odpowiada gminom. Poziom lokalny nie
jest jednak regulowany rozporządzeniami UE w zakresie polityki strukturalnej.
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poziom delimitacji i jednocześnie odkrywamy zróżnicowanie najbliższe rzeczywistości. Jednak należy pamiętać, że dobór zmiennych jest zarówno wypadkową dostępności danych, jak i arbitralnych decyzji badacza. Wynikają z tego oczywiście
różne uproszczenia, ale od tego rodzaju subiektywizmu nie ma ucieczki, możliwe
jest tylko mocniejsze lub słabsze uzasadnienie podejmowanych rozstrzygnięć.
Poniżej zaprezentowano kilka współczesnych przykładów ukazujących, w jaki
sposób autorzy operacjonalizowali poziom rozwoju obszarów wiejskich. Zacznijmy
od badanego przez Danutę Kołodziejczyk poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego [1999, s. 100 i nast.], który został określony dwoma wymiarami: charakterystyką stanu demograficznego gmin (6 zmiennych empirycznych) i charakterystyką
ich sytuacji gospodarczej (3 zmienne), obejmując swym zakresem przestrzennym
gminy wiejskie Pomorza Środkowego (byłe woj. koszalińskie). Z kolei Marcin Feltynowski [2009, s. 190] przeprowadził analizę empiryczną rozwoju wielofunkcyjnego wsi w regionie łódzkim w trzech płaszczyznach: środowiskowo-przestrzennej
(3 zmienne), gospodarczej i społecznej (po 5 zmiennych). Zaproponowany przez
niego schemat budowy pojęcia rozwoju wielofunkcyjnego zbliżony jest do zakresu rozumienia zrównoważonego rozwoju.
Traktując zrównoważony rozwój jako kategorię rozwoju społeczno-gospodarczego ściśle powiązanego ze środowiskiem przyrodniczym, propozycję pomiaru
jego komponentów składowych odnajdujemy w publikacji Adama Czarneckiego
i Moniki Stanny [2011]. Autorzy osadzili przedmiot badania na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, a do analizy przyjęli trzy wymiary zrównoważonego rozwoju, opisane w sumie liczbą 11 obszarów tematycznych, którym
dobrano stosowną charakterystykę empiryczną. Wśród nich cztery tworzą składową gospodarczą rozwoju, są to: aktywność ekonomiczna, sektor rolniczy, funkcje pozarolnicze, finanse gmin. Kolejne cztery subkomponenty obejmują aspekty
społeczne w zakresie: demografii, edukacji, aktywności społecznej, warunków
życia. I ostatnie trzy budują komponent środowiskowy według schematu presja–stan–reakcja, a są to: presja na środowisko, atrakcyjność środowiska, ochrona
środowiska.
Jeszcze inne podejście proponuje Konrad Czapiewski w swoich badaniach na
temat wiejskich obszarów sukcesu na Mazowszu, gdzie podejmuje się wyznaczenia poziomu endogenicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu
dynamicznym, wyodrębniając, jak to określa: podstawowe płaszczyzny rozwoju cywilizacyjnego obszarów wiejskich [2010, s. 34]. Wskazuje przy tym na uwarunkowania
gospodarczo-finansowe (obrazujące aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców
oraz władz samorządowych), społeczno-demograficzne (zawierające charakterystykę demograficzną, edukacyjną, elementy kapitału ludzkiego i społecznego)
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oraz infrastrukturalno-środowiskowe (charakteryzujące elementy infrastruktury
technicznej, społecznej i komunikacyjnej oraz jakości podstawowych elementów
środowiska przyrodniczego). Do analizy przyjmuje po trzy zmienne – identyfikatory powyższych uwarunkowań [2010, s. 69].
Jak widać, wachlarz stosowanych mierników określających poziom rozwoju
poszczególnych jego składowych (jego uwarunkowań), jak i sama identyfikacja
głównych składowych rozwoju (aspektów) nie ma charakteru stałego. Dobór odznacza się wysokim stopniem arbitralności, często determinowanym dostępnością
danych. Jednak podstawowym kryterium powinna być przede wszystkim użyteczność przejętych zmiennych przy opisie i objaśnianiu analizowanego zagadnienia,
odnoszącego się w gruncie rzeczy zawsze do poprawy poziomu życia ludności.
Przedstawione przykłady segmentacji składowych poziomu rozwoju obszarów
wiejskich potwierdzają, że tematyka ta jest wielowymiarowa i złożona, przez co
badania dotyczą wielu szczegółowych problemów. Pomiar ich następuje w oparciu
o przyjęty przez badacza język opisu. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami
opisu są metody klasycznego modelowania ekonometrycznego i statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej (więcej w: [Strahl (red.) 2006; Pluta 1977]).
Oba podejścia wyraźnie się integrują, gdyż jedno – klasyczne – preferuje merytoryczny profil badawczy, drugie zaś – merytoryczno-formalny, czego dowodzą
prace zwolenników tego podejścia [Brol i in. 1990; Strahl (red.) 1998; Strahl, Obrębalski 2002]. W związku z tym, że rozpoznanie zależności liniowych między
czynnikami rozwoju z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego będzie tematem rozdziału 7., w tym miejscu uwaga skupiona zostanie na wybranych metodach wielowymiarowej analizy porównawczej (więcej: [Panek 2009; Gatnar
i Walesiak 2004]). Metody te, mówiąc ogólnie, służą do porównywania jednostek
przestrzennych opisywanych przez wiele ich właściwości (tak jak omawiany tu poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich). Do grupy tych metod
możemy zaliczyć:
 metody taksonomiczne, które polegają na porównywaniu jednostek przestrzennych, obejmujące zarówno porządkowanie całego ich zbioru, jak i ich
grupowanie w podzbiory o podobnych właściwościach oraz wybór reprezentantów otrzymanych grup (szerzej: [Młodak 2006]),
 metody analizy czynnikowej, które polegają na transformacji wejściowego
zbioru charakterystyk, najczęściej zmiennych opisujących jednostki przestrzenne w nowe nieobserwowalne charakterystyki zwane czynnikami („sztucznymi
zmiennymi”), poprzez ortogonalne przekształcenie macierzy danych wejściowych. Transformacja ta pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między
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obserwowalnymi charakterystykami jednostek terytorialnych (szerzej: [Zakrzewska 1994; Strahl (red.) 2006]).
Z metod analizy czynnikowej postanowiono w tych rozważaniach47 zrezygnować, uznając ją za zbędną (np. redukcję czy transformację zmiennych empirycznych – etapy tej metody), w tak ustawionej procedurze badawczej. Podstawą
niniejszych badań jest bowiem odpowiedni pomiar wielowymiarowego zjawiska, jakim jest poziom rozwoju społeczno-gospodarczego (poprzez porównanie obiektów), a do tego właściwsze są metody porządkowania zbioru obiektów (tu: gmin).
Można je podzielić na metody porządkowania liniowego (hierarchiczne) i metody
porządkowania nieliniowego (niehierarchiczne). Obie grupy metod mogą stanowić
punkt wyjścia do klasyfikacji jednostek przestrzennych i skonstruowania typologii.
Metody porządkowania liniowego pozwalają określić osiągnięty poziom rozwoju
syntetyczną miarą48 o charakterze relatywnym dla poszczególnych jednostek, a tym
samym zhierarchizować je, określając pozycje czy względne ich odległości (przykłady
zastosowania: [Florek i in. 1951; Hellwig 1968; Grabiński i in. 1989; Nowak 1989; Pociecha i in. 1988; Harańczyk 1998; Zeliaś 2004; Jajuga i Walesiak (red.) 2007; Wysocki 2010]). Właściwością miar syntetycznych jest porządkowanie zjawiska złożonego
przy wykorzystaniu jednej wartości liczbowej (miernika agregatowego, będącego funkcją syntetyzującą informacje cząstkowe), co umożliwia analizy porównawcze oraz prowadzi do uzyskania określonych grup jednostek podobnych i równorzędnych względem osiągniętego poziomu (szerzej: [Szymla 2000, s. 18; Młodak 2006, s. 118–123]).
W określaniu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (jako zmiennej syntetycznej) zastosowanie mają obie metody hierarchiczne:
 metoda bezwzorcowa, która polega na konstrukcji globalnych mierników
agregatowych i dokonywaniu odpowiednich grupowań na podstawie znormalizowanych wartości identyfikatorów rozwoju oraz pomiaru ich odległości
pod względem podobieństwa rozwoju (w rozdziale 4. czytelnik znajdzie jej
empiryczną weryfikację),
 metoda wzorcowa, która podaje dystanse, jakie dzielą poszczególne jednostki od
jednostki wzorcowej (czyli teoretycznego obiektu odniesienia, dla którego wartości cech stanowią pewnego rodzaju optimum)49. Następnie z uwzględnieniem tej
odległości według określonego kryterium gminy również zostają pogrupowane.
47

Analiza czynnikowa została wykorzystana z powodzeniem w badaniach nt. zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich [Stanny, Czarnecki 2011, s. 186–225].
48 Miary te powstają poprzez zastosowanie w jednej formule zasad normalizacji, ważenia i agregacji
zmiennych.
49 Należy zwrócić uwagę na to, że w analizach dynamicznych wyznaczony dla danego czasu t wzorzec
1
rozwoju może ulec zmianie w czasie t1+n, a wówczas wyniki analizy są nieporównywalne, gdyż odnoszą się do innych wzorców rozwoju.
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Wykorzystanie tych metod we współczesnych badaniach obszarów wiejskich
(ostatnia dekada), prezentuje zestawienie w tabeli 3.1. Stwierdzono, iż stosowanie
metod wzorcowych i bezwzorcowych daje zbliżone wyniki klasyfikacji, tzn. ich
procedura nie wpływa istotnie na kolejności porządkowania gmin [Rosner, Stanny 2007a, s. 58, 70, 80, 92, i in.; Krakowiak-Bal 2005, s. 80].

Tabela 3.1. Wybrane przykłady badań na temat rozwoju obszarów wiejskich z zastosowaniem
metod porządkowania liniowego obiektów, według kryterium i regionu badania

Literatura
(2000–2011)
1

Kryterium rozwoju*

2
Metoda wzorca rozwoju

Anna Krakowiak-Bal Rozwój infrastruktury technicznej
[2005]

Liczba
poziomów
Zakres
agregacji
przestrzenny
miary analizy na poziomie
syntetycznej gminy (NUTS5)
3
4
1

Woj. podkarpackie
(gminy górskie)

Jacek Salamon
[2005]

Rozwój wielofunkcyjny

1

Woj.
świętokrzyskie

Monika Stanny
[2006]

Poziom rozwoju demograficznego ludności związanej z rolnictwem i poziom rozwoju gospodarki rolnej

1

Woj. zachodniopomorskie

Andrzej Rosner,
Monika Stanny,
Krystian Heffner
[2007]

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jako miara
agregatowa dwóch komponentów.
Komponent gospodarczy, obejmujący: poziom dezagraryzacji struktury gospodarczej, poziom rozwoju
sektora rolniczego, poziom rozwoju sektora pozarolniczego, poziom zrównoważenia rynku pracy, poziom zamożności i wyposażenia infrastrukturalnego.
Komponent społeczny, obejmujący: strukturę demograficzną, lokalny system edukacyjny i aktywność
społeczną.

3

Polska

Iwona Pomianek
[2010]

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

1

Woj. warmińsko-mazurskie (włącznie z gminami
wiejsko-miejskimi)

2

Woj. mazowieckie

2

Polska

Konrad Czapiewski Uwarunkowania endogeniczne jako miara syntetyczna trzech płaszczyzn rozwoju cywilizacyjnego: gospo[2010]
darczo-finansowej, społeczno-demograficznej, infrastrukturalno-środowiskowej.
Metoda bezwzorcowa
Andrzej Rosner
(red.) [2002]

Wiejskie obszary problemowe, analizowane według
kryterium: struktury gospodarczej, sytuacji demograficznej, infrastruktury, czynników osadniczych, sytuacji oświatowej.
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1

2

3

4

Vijay K. Bhatia,
Poziom rozwoju rolnictwa, obiektów infrastruktury
Suresh C. Rai [2004] i ogólnego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

2

Indie, stan Uttar
Pradesh

Anna Krakowiak-Bal Rozwój infrastruktury technicznej
[2005]

1

Woj. podkarpackie
(gminy górskie)

Jakša Puljiz, Sanja
Maleković, Mario
Polić, Krešimir
Jurlin, [2005]

Syntetyczny poziom rozwoju gmin uwzględniający
4 kryteria: wskaźnik rozwoju ekonomicznego, wskaźnik rozwoju demograficznego, wskaźnik trudności
strukturalnych i specjalne kryterium bezpieczeństwa
przestrzennego.

2

Chorwacja, gminy
miejskie i wiejskie

Andrzej Rosner,
Monika Stanny,
Krystian Heffner
[2007]

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jako miara
agregatowa dwóch komponentów.
Komponent gospodarczy, obejmujący: poziom dezagraryzacji struktury gospodarczej, poziom rozwoju sektora rolniczego, poziom rozwoju sektora
pozarolniczego, poziom zrównoważenia rynku pracy, poziom zamożności i wyposażenia infrastrukturalnego.
Komponent społeczny, obejmujący: strukturę demograficzną, lokalny system edukacyjny i aktywność
społeczną.

3

Polska

Marcin Feltynowski Rozwój wielofunkcyjny opisany miernikami synte[2009]
tycznymi w trzech obszarach: środowiskowo-przestrzennym, gospodarczym, społecznym.

2

Woj. łódzkie

Hanna Godlewska-Majkowska,
Patrycjusz Zarębski
[2010]

Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna gmin, obliczona na podstawie 5 składowych: mikroklimatu zasobów pracy, mikroklimatu infrastruktury technicznej,
mikroklimatu infrastruktury społecznej, mikroklimatu rynkowego oraz mikroklimatu administracji

2

Polska (włącznie
z miastami)

Iwona Kopacz
[2011]

Poziom życia uwzględniający: mierniki demograficzno-społeczne, mierniki warunków mieszkaniowych,
mierniki ekonomiczne.

2

Woj.
świętokrzyskie

Monika Stanny,
Adam Czarnecki
[2011]

Rozwój zrównoważony, opisany 3 komponentami
i 11 subkomponentami:
Komponent gospodarczy: aktywność ekonomiczna,
sektor rolniczy, funkcje pozarolnicze, finanse gmin.
Komponent społeczny: demografia, edukacja, aktywność społeczna, warunki życia.
Komponent środowiska przyrodniczego: presja na
środowisko, atrakcyjność środowiska, ochrona środowiska.

3

Zielone Płuca
Polski

Fábio Freire Ribeiro Wskaźnik wiejskości opisany zmiennymi empirycznydo Vale, Jorge Luiz mi z zakresu demografii, aktywności zawodowej
Mariano da Silva
(w tym zatrudnienia w rolnictwie), jakości życia.
[2011]

2

Brazylia, region
północno-wschodni

* wymienione są wyłącznie kryteria, bez podawania konkretnych zmiennych empirycznych

Źródło: Opracowanie własne.
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Główną zaletą zaprezentowanych hierarchicznych ocen poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich jest prostota wyliczeń i zobiektywizowany charakter otrzymywanych wyników. Zestawienie cząstkowych (dziedzinowych) ocen poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego pozwala w konsekwencji
na ogólną ocenę zjawiska, będącą w tym ujęciu sumą jego elementów składowych.
Ponadto proponowana transformacja zmiennych w miernik syntetyczny, mimo
„słabości” kolejnych skal porządkujących, umożliwia ekonomiczną ich interpretację na każdym poziomie uogólniania. Otrzymany porządek poziomu rozwoju ma
charakter relacyjny, tzn. możliwe jest określenie, które jednostki obserwacji mają
wyższy, a które niższy poziom rozwoju względem siebie, natomiast niemożliwe
jest określenie, o ile ten poziom jest wyższy/niższy.
Druga grupa metod porządkowania obiektów – metody porządkowania nieliniowego – nie pozwala na ustalenie hierarchii jednostek przestrzennych, lecz wyłącznie na wskazanie dla każdej z nich jednostek podobnych ze względu na
kombinacje wartości opisujących je zmiennych. Metody niehierarchiczne możemy podzielić na:
 metody dendrytowe, które prowadzą do powstania dendrytu (rozgałęzień),
będącego ilustracją graficzną położenia względem siebie obiektów ze względu na ich podobieństwo.
 metody aglomeracyjne, prowadzące do utworzenia drzewka połączeń (dendrogramu), które jest graficzną ilustracją sposobu i hierarchii łączenia obiektów ze
względu na ich podobieństwo. Grupy podobnych jednostek przestrzennych
tworzą oddzielne gałęzie drzewka. Podobieństwo to zmniejsza się między jednostkami włączonymi do drzewka w kolejnych etapach, w stosunku do tych
włączonych do drzewka wcześniej. Powoduje to, że porządkowanie nieliniowe
jest przede wszystkim etapem wstępnym do grupowania [Panek 2009, s. 57,
83]. Procedura niehierarchicznego porządkowania gmin oparta na metodzie
aglomeracyjnej zastosowana zostanie w rozdziale 5. i 6. jako punkt wyjścia do
stworzenia typologii obszarów wiejskich.

3.2. Typologie obszarów wiejskich – cele i zasady budowy
W celu uporządkowania przestrzeni i uchwycenia wewnętrznej złożoności
określonego terytorium, wprowadza się i stosuje różnego rodzaju klasyfikacje i typologie. Wyjaśnienia wymaga rozumienie tych pojęć w niniejszej pracy. Klasyfikacja jednostek przestrzennych oznacza zupełny i rozłączny podział danego,
niejednorodnego z punktu widzenia określonych cech obszaru (jako zbioru tych
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jednostek) na pewną liczbę niepustych podzbiorów, wewnętrznie bardziej jednorodnych50. Podział zbioru dokonywany jest na podstawie relacji podobieństwa,
dlatego możemy zastosować: klasyfikację wielostopniową (dzieląc zbiór na klasy
niższego i wyższego rzędu tylko według różnicy pod względem jednego kryterium51) lub klasyfikację wielowymiarową (dzieląc obiekty, które różnią się między
sobą pod wieloma względami naraz, wtedy każdy z tych wymiarów traktowany
jest jako osobna zmienna).
Klasyfikacja oznacza zarówno czynność podziału zbioru jednostek przestrzennych, jak i efekt tej czynności. Wyniki klasyfikacji są wykorzystywane do
identyfikacji typologicznej jednostek przestrzennych oraz do oceny ich transformacji
strukturalnej [Strahl 2006, s. 191]. Typologia jest zabiegiem systematyzującym
klasy, który porządkuje je w jak najbardziej jednorodne grupy (skupienia) pod
względem wewnętrznej struktury charakteryzujących tę klasę zmiennych. Jest to
tzw. kryterium homogeniczności mówiące o tym, że jednostki należące do tej samej grupy powinny być do siebie możliwie najbardziej podobne. Równolegle spełnione musi być kryterium heterogeniczności, tj. jednostki należące do różnych
grup powinny być do siebie jak najmniej podobne.
W praktyce badawczej używane są metody hierarchicznego, jak i niehierarchicznego skupiania, wykorzystujące różne algorytmy i wersje metod taksonomicznych, których wynikiem jest podział obiektów rozłączny i zupełny [Panek
2009; Hand, Mannila, Smyth 2005]. Dokonany przegląd literatury pozwala na
stwierdzenie, jakie metody grupowania (analizy skupień) są często wykorzystywane przy kwantyfikacji rozwoju obszarów wiejskich (na poziomie lokalnym)52. Są
to:
 metody grupowania obiektów uporządkowanych liniowo, np. metody odchyleń standardowych (przykłady zastosowania: [Rosner (red.) 2007, s. 161; Narain i in. 2005, s. 51]),
 metody aglomeracyjne, np. Warda (przykłady zastosowania: [Pisani i Franceschetti 2011, s. 210; Vincze i Mezei 2011, s.18]) oraz metody deglomeracyjne,
50

Warunek zupełności polega na tym, że każda z badanych jednostek podlegających klasyfikacji musi
należeć do jednej z wyróżnionych klas (przy czym w każdej klasie musi znaleźć się co najmniej jedna jednostka przestrzenna, co określa warunek niepustości), zaś warunek rozłączności oznacza, że
każda z badanych jednostek może należeć tylko do jednej klasy [Nowak 2007, s. 159].
51 W zależności od tego, jak dalece szczegółowa klasyfikacja jest potrzebna, można dokonywać kolejnych stopni podziału, tzn. zakres pewnej zmiennej dzielimy na klasy I rzędu, a następnie każdą z nich
na klasy II rzędu itd.
52 Relatywnie często spotkać można taką procedurę, że wielowymiarowa analiza statystyczna rozpoczyna się od zastosowania metod redukcji danych, polegających na przekształceniu dużej liczby zmiennych w niewielką liczbę kompleksów zmiennych, nazywanych osiami. Na tym etapie zazwyczaj
wykorzystywana jest analiza składowych głównych (PCA – Principal Component Analysis).
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metody obszarowe, np. metoda Hartigana [Hartigan 1975], taksonomia wrocławska (przykłady: [Krzywicka-Blum i in. 2008; Heffner, Klemens 2007]),
 metody optymalizacji danego grupowania, np. k-średnich (przykład zastosowania: [Cziráky i in. 2003]).
Umiejętność posługiwania się tymi metodami polega na wykorzystaniu danego
narzędzia badawczego w celach: uzyskania względnie jednorodnych przedmiotów
badania, ułatwiających wyodrębnienie ich zasadniczych cech, odkrycia nieznanej
struktury analizowanych danych, porównywania obiektów wielocechowych.
W dobie technologii cyfrowej możliwości zastosowania różnych technik statystycznych pozwalających na grupowanie bądź dzielenie obszarów (za pomocą
metod klasyfikacji obiektów wielocechowych), by uzyskać optymalną ich delimitację, są bardzo rozbudowane. Nie jest celem autorki omawianie wielowymiarowych technik eksploracyjnych, ale spośród wielu opracowań systematyzujących
ich właściwości oraz wskazujących pola aplikacyjne, na szczególną uwagę zasługują prace Tadeusza Grabińskiego, Stanisława Wydymusa i Aleksandra Zeliasia
[1989]; Aleksandra Zeliasia (red.) [1991]; Krzysztofa Jajugi [1993]; Danuty Strahl
(red.) [2006]; Walentego Ostasiewicza (red.) [1999, 2011]; Tomasza Panka [2009].


Należy podkreślić, że każda analiza typologiczna ma swoją poznawczą specyfikę, a zatem determinują ją cel badania i dostępność danych. Cel badania warunkuje wybór wykorzystanych później zmiennych, a dostępność danych często
ogranicza zakres użytych w analizie zmiennych. Czasami bywa i tak, że zależności te silnie determinują podejście badawcze, które w efekcie nie do końca odpowiada założonemu celowi.
Andrew Copus [i in. 2008], badacz z niekwestionowanym dorobkiem w tym
zakresie, podkreślając różnorodność celów, dla jakich przestrzeń wiejska może
być delimitowana, wyróżnia trzy kategorie typologii: typologie miejsko-wiejskie,
typologie „osiągnięć”, typologie specjalne. Poniżej krótko je omówiono, podając
ich praktyczne przykłady53.
1. Typologie miejsko-wiejskie, których klasycznym przykładem są typologia
OECD54 [1994, 2005], EUROSTAT-u [2010], czy typologia miasto–wieś opisana
w atlasie ESPON [Atlas ESPON 2006, s. 31] ukazują quasi-ciągły zakres miejskości-wiejskości, wyznaczony najczęściej na podstawie tzw. indeksu wiejskości
53

Przykłady typologii zostały wyszukane i dobrane do konkretnych kategorii wyłącznie przez autorkę
opracowania, nie są częścią przywołanego opracowania [Copus i in. 2008].
54 OECD = Organization for Economic Cooperation and Development = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
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zbudowanego ze wskaźników głównie demograficznych i wskaźników oceniających dostępność przestrzenną. Typologie tego rodzaju są bardzo powszechne, autorami interesujących opracowań są:
 Elisa Prieto-Lara i Ricarda Ocana-Riola [2010], którzy kontynuowali projekt
typologii gmin dla Hiszpanii Ricarda Ocana-Riola i Carmen Sanchez-Cantalejo [2005], konstruując niemal pełne continuum miejsko-wiejskie,
 Dimitris Ballas, Thanasis Kalogeresis, Lois Labrianidis [2003], którzy zbudowali typologię dla państw UE w agregacji ówczesnych NUTS4, uwzględniając
dodatkowo wymiar dostępności przestrzennej,
 Andrew Marc Isserman [2005], który dokonał typologii miejsko-wiejskiej
„gęstości” dla hrabstw USA, posługując się wyłącznie względnymi i bezwzględnymi wskaźnikami opartymi na liczbie ludności miejskiej w hrabstwie.
2. Typologie „osiągnięć”. Dotyczą one faktycznych wyników (sukcesów) jednostek przestrzennych lub ich zdolności do reagowania na zmieniające się
warunki (rzeczywistość społeczno-gospodarczą), a wraz z nimi zmieniające się
polityki, strategie i programy. Można podsumować, że tworzą podstawę dla
przestrzennej oceny wpływu różnych aktualnych i możliwych polityk wobec obszarów wiejskich. Abstrahują one od kwestii wiejskości-miejskości regionu. Typologie te, zwłaszcza dotyczące obszarów wiejskich, podzielić należy na typologie
absorpcyjne i typologie strukturalne (za: [Skourasa i Psaltopoulou 2011, s. 4
i następne]:
 typologie absorpcyjne badają zdolność obszarów wiejskich do „odbioru”
środków polityk (w sensie programów, strategii, narzędzi wsparcia) zaprojektowanych do osiągnięcia lub sprzyjających osiągnięciu jakiegoś celu. Przykładem mogą posłużyć typologie TERA–SIAP [Weingarten, Neumeier i in.
2010], oceniające: a) zdolność obszarów do dywersyfikacji działalności gospodarczej (op. cit. s. 67), b) wielozawodowość w rolnictwie (op. cit. s. 66)
czy c) konkurencyjność gospodarstw rolnych i rentowność rolnictwa (op. cit.
s. 68). W warunkach polskich pomiar wymienionych celów nie jest możliwy
z powodu braku odpowiednich danych w agregacji lokalnej55.
55

Innym przykładem typologii kategoryzującej konkurencyjności gospodarstw rolnych jest próba Skourasa i Psaltopoulou [2011, s. 19]. Proponują oni korzystanie ze wskaźników opisujących strukturę
agrarną, dostępność do rynków, demografię oraz edukację i szkolenia rolników. Z kolei ocenę zdolności
do dywersyfikacji działalności gospodarczej proponują oprzeć na zagadnieniach dostępności komunikacyjnej, dostępności infrastrukturalnej, w tym szczególnie turystycznej, oraz ocenie stanu środowiska
przyrodniczego.
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typologie strukturalne odzwierciedlają zróżnicowanie obszarów pod względem
wytworzonych i pośrednich efektów wsparcia, np. środków wydawanych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Możemy więc otrzymać typologie
dotyczące zdolności danej branży do upowszechniania efektów mnożnikowych w całej gospodarce, albo zdolności regionu do pomnażania pozytywnych
skutków wynikających ze zmian zewnętrznych. W pierwszym przypadku dotyczyć mogą np. rolnictwa jako działalności gospodarczej, a w drugim np. korzystnego otoczenia, popytu zewnętrznego, dofinansowania. Tu również przykład
jej zastosowania znajdujemy w projekcie TERA–SIAP. Zespół autorów [Weingarten, Neumeier i in. 2010, s. 88, 89, 90] mierzy tam znaczenie branż powiązanych z rolnictwem, takich jak przetwórstwo żywności, przetwórstwo tytoniu,
przetwarzanie skór zwierząt itd. W typologii proponuje zastosować dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w sektorze rolniczym, w przetwórstwie żywności, tytoniu, drewna, produkcji papieru, handlu hurtowego produktami
rolnymi, żywymi zwierzętami itp. Typologia strukturalna tak rozumiana może
klasyfikować również regiony w zależności od zdolności wykorzystania efektów mnożnikowych w całej gospodarce. Wówczas wykorzystywane są dane statystyczne dotyczące zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki, gdyż
cel analizy nie jest ograniczony tylko do rolnictwa. W przypadku takich badań
informacje statystyczne są względnie dostępne tylko na poziomie NUTS2 (regionów administracyjnych).

3. Typologie specjalne. Autor niniejszej kategoryzacji [Copus i in. 2008] określa je jako zależne od zapotrzebowania. Ta grupa rodzajów typologii jest niezwykle różnorodna, gdyż typologie te służą różnym celom badawczym.
W zależności od wyznaczonego celu analizy, typologie obszarów wiejskich
mają bardzo różne właściwości, poprzez które mogą być rozróżniane między sobą. Demetrios Psaltopoulos i Dimitris Skuras [2011, s. 4] proponują następujące
kryteria ich identyfikacji:
 orientację pojęciową (teoretyczną) lub empiryczną,
 układ geograficzny (terytorialny, regionalny, krajowy, ponadnarodowy),
 wymiar przestrzenny (np. NUTS1, NUTS2, NUTS3, LAU1, LAU2),
 pochodzenie zmiennych, stopień złożoności użytych wskaźników (proste
wskaźniki oparte na danych pierwotnych lub wtórnych, złożone/kompleksowe wskaźniki),
 czas, do którego odnosi się analiza (ujęcie statyczne lub dynamiczne),
 liczbę badanych jednostek przestrzennych (gmin od co najmniej 3),
83

r03.qxd

2013-07-17

12:10

Page 84

Rozdział 3. Problemy operacjonalizacji rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

konstrukcję metodyczną (w tym: sposób pomiaru odległości między jednostkami, metody ich porządkowania, metody grupowania, metody wyboru reprezentantów itd.).
Niezależnie od kryteriów stosowanych do wyodrębniania obszarów podobnych należy pamiętać, że każda typologia jest umowna i nie zmienia tego faktu zastosowanie metod statystycznych, formalnie obiektywizujących jej procedurę.
Ponadto nie ma idealnego zbioru warunków, które stanowiłyby wzorzec typologiczny. Naukowcy, dokonując typologii obszarów wiejskich, powinni wybierać takie
kryteria opisu, które w najpełniejszy sposób odzwierciedlać będą zagadnienia
podjęte w badaniu. Dominujący jest jednak pogląd, że typologia obszarów wiejskich powinna brać pod uwagę czynniki, które znacząco wpływają na perspektywy
ich rozwoju i perspektywy dalszych zróżnicowań terytorialnych (ich konwergencję i dywergencję).
Poniżej autorka opracowania proponuje usystematyzowanie typologii terytorialnych obszarów wiejskich (jako porządku przestrzennego w lokalnej agregacji
jednostek, tzn. gmin) w kontekście analitycznych wymagań badawczych. Mając
na względzie, że każda właściwie próba skategoryzowania typologii jest dyskusyjna, również i ta propozycja nie wyczerpuje możliwości delimitacyjnych. Wyróżniono:
1. Typologie wiejskości.
2. Typologie strukturalne.
3. Typologie hybrydowe.


Ad. 1. Typologie wiejskości są to takie typologie obszarów wiejskich, które
przedstawiają continuum miejsko-wiejskie. Inaczej ujmując, oceniają stopień
„nasycenia” różnie definiowaną wiejskością na obszarach pozamiejskich (tzn.
odpowiednim natężeniem cech, które badacz uznał za typowe dla obszarów
wiejskich, będące tym samym przeciwieństwem cech opisujących miejski charakter obszaru).
Ogólnie kryteria określania wiejskości są sporne. Często konstruuje się je na
podstawie cech związanych z pojęciem odległości (peryferyjności). Wykorzystuje
się wówczas m.in. wskaźnik odległości od najbliższego ośrodka miejskiego o określonej liczbie ludności bądź udział osób dojeżdżających do pracy. Takie ujęcie wydaje się nawiązywać do koncepcji sformułowanej przez Johanna Heinricha von
Thünena (gdzie odległość powoduje zróżnicowanie kosztów transportu, czyli im
większa odległość, tym większe koszty). Należy jednak zauważyć, że początkowe
typologie wiejskości oparte były głównie na wskaźnikach: gęstości zaludnienia,
odległości do najbliższego miasta, strukturze społeczno-zawodowej. Klasycznym
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przykładem jest tu propozycja indeksu miejskości-wiejskości zaproponowana
przez Paula Cloke’a [Cloke 1977; Cloke i Edwards 1986], obecnie uznaje się ją
za pierwszą taką pełną typologię [Rousseau 1995]56.
Ponieważ nie ma jednej definicji wiejskości, Steve Wiggins i Sharon Procto [2001] twierdzą, że jest ona określana przez badacza subiektywnie, a jej
efekt, tj. otrzymane continuum, jest zawsze umowne57. Autorka również uważa,
że naukowcy dokonujący typologii wiejskości powinni przyjąć taką definicję
wiejskości (i zoperacjonalizować ją), by w najpełniejszy sposób odzwierciedlić
zagadnienia podjęte w swoim badaniu58. Jako przykład przytoczona zostanie
typologia portugalskiej „wiejskości” (szerzej w: [Halamska 2005, s. 47]), którą
skonstruował zespół naukowców z International Strategic Analysis pod kierunkiem Fernando O. Baptista [2001]. Wykorzystano tam szereg danych59 społeczno-ekonomicznych i demograficznych, zawartych w spisie z 1991 roku
zagregowanych według NUTS4. Na podstawie danych, drogą analizy czynnikowej, wyróżniono cztery typy stref wiejskich60. Podstawowy wniosek, jaki nasuwa się po lekturze tej typologii, jest taki, że granice delimitacji odzwierciedlają
zasadniczo gęstość zaludnienia oraz charakter aktywności ekonomicznej.
Tak czy inaczej, typologie wykorzystujące zasadniczo gęstość zaludnienia
dają przede wszystkim niewiele informacji o naturze społeczności wiejskich.
„Wiejski” przecież nie oznacza homogenicznej wspólnoty, lecz szeroki zakres
wspólnot: zamożnych, niezamożnych, rolniczych, nierolniczych, zasiedziałych,
mobilnych i tak dalej. Trudno zatem wybrać jedną dowolną cechę, która oddaje
56

Indeks opierał się głównie na danych ludnościowych, tj. dotyczących gęstości zaludnienia, struktury
według wieku, struktury zatrudnienia, odległości od ośrodków miejskich oraz zmian w wielkości zaludnienia (za okres 10 lat). Kolejne próby typologiczne uwzględniały również strukturę użytkowania
ziemi, strukturę zasobów naturalnych oraz np. ocenę ubóstwa mieszkańców.
57 Porządek wyróżnionych typów opisywany jest często przy użyciu takich przymiotników jak: wybitnie,
skrajnie, przeciętnie itp., wskazując na owe miejsko-wiejskie continuum.
58 Na przykład Instituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) w Brazylii uwzględnia cztery kryteria
definiowania wiejskości: (a) jako mikrozbiorowości, (b) jako synonim rolnictwa; (c) jako synonim zacofania oraz (d) jako przestrzeń interakcji lokalnych rynków pracy. W efekcie INSOR klasyfikuje regiony wg następującego continuum: bardzo wiejski (ruralissimi), wiejski (rural), gęstego osadnictwa
(dense rural), zielonego miasta (urbani verdi), miejski (urbani) [do Vale, da Silva 2011, s. 4].
59 Pod uwagę wzięto następujące cechy: wiek, płeć, wskaźnik aktywności zawodowej, podstawowe źródła utrzymania, grupę społeczno-ekonomiczną.
60 Tzn. wiejskość miejska – obejmująca głównie strefę podmiejską wielkich aglomeracji na wybrzeżu,
o dużej gęstości zaludnienia i wysokiej aktywności zawodowej ludności wiejskiej; wiejskość ukierunkowana na przemysł i usługi – usytuowana zasadniczo na obszarach turystycznych, o średnich parametrach podstawowych statystyk; wiejskość rolnicza – obejmująca głównie północno-centralną część
obszaru, ze stopą urbanizacji na poziomie zaledwie 10%; wiejskość słabo zaludniona – którą charakteryzuje tylko 14% udział mieszkańców wsi, przy czym wyludnianie się tych obszarów ma charakter
trwały.
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„esencję” wiejskości. Ponadto wiele cech wiejskości jest od siebie współzależnych. Również niewiele informacji wnoszą te typologie w odniesieniu do aspektów gospodarczych.
Ad. 2. Typologie strukturalne. Drugą grupę tworzą typologie, które mają za
zadanie charakterystykę strukturalną obszarów wiejskich. Można je określić również jako typologie morfologiczne (anatomii). Celem ich jest pomiar i analiza
struktury elementów składowych rozpatrywanej całości. Wówczas badaniu podlega
zarówno rozmieszczenie składowych, jak i relacje między nimi. Określane mogą
być mocne i słabe strony poszczególnych składowych, identyfikujące występowanie lub brak pewnych możliwości (czynników) rozwoju. Dotyczyć one mogą opisu
np. sytuacji demograficznej, kapitału społecznego, rynku pracy, wielofunkcyjności obszarów wiejskich, czy ogólnie struktur gospodarczych, społecznych, a nawet
aspektów środowiskowych (przyrodniczych).
Ujęty tak cel realizuje np. typologia struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich północnego Iraku, obrazująca potencjał i ograniczenia rozwoju
w tym regionie względem rozpatrywanych jego aspektów, przygotowana przez
Paulo Santacroce [2001]. Odpowiednim przykładem typologii strukturalnych jest
również zbiór 14 typologii przestrzennego zróżnicowania zjawisk demograficznych i społeczno-zawodowych na obszarach wiejskich w Polsce przedstawiony
w atlasie opracowanym pod redakcją Izasława Frenkla i Andrzeja Rosnera [Atlas
demograficzny… 1995, s. XXI oraz 156–165]. Wyróżnienie poszczególnych typów
strukturalnych obszarów wiejskich w perspektywie europejskiej było z kolei celem
typologii projektu EDORA 2010 [ESPON 2010, s. 88]. W opisie projektu określono, że uzyskane typy odzwierciedlają znaczenie dóbr publicznych obszarów
wiejskich i koncepcję „wsi konsumpcyjnej”. W podrozdziale 3.3. czytelnik znajdzie (przygotowaną na podstawie literatury przedmiotu) szerszą egzemplifikację
typologii strukturalnych. Właśnie tą kategorią typologii posługuje się również autorka niniejszego opracowania, tworząc typologię struktur rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich – patrz rozdział 5. oraz typologię lokalnych
uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich – patrz rozdział 6.
Ad. 3. Typologie hybrydowe. Są najmniej jednorodnym zbiorem typologii.
Przede wszystkim obejmują opracowania kompilujące typologie strukturalne i typologie wiejskości [np. Komornicki, Śleszyński 2009; Bański 2009]. Zaliczyć tu
można również wszystkie typologie pośrednie, które nie zmieściły się w kategoriach omówionych wyżej.
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W ostatnich dwóch dekadach powstały również typologie, które pełnią funkcje narządzi wspomagających programowanie rozwoju obszarów wiejskich, politykę przestrzenną kraju, politykę regionalną61. Wzrost zapotrzebowania na tego
typu badania spowodowany jest ukierunkowaniem programów rozwoju obszarów
wiejskich na specyfikę terytorialną, określaniem obszarów funkcjonalnych oraz
dyrektywą zrównoważonego rozwoju (jako koncepcji wpisanej do międzynarodowych i krajowych legislacji).
Przedstawiony dotychczas materiał wskazuje na współistnienie wielu możliwych typologii obszarów wiejskich. Bez względu jednak na przyjęty styl postępowania (wybór celu, przedmiotu, metody grupowania), przy każdej konstrukcji
typologii wyróżnia się wiele formalnych etapów jej realizacji. Kolejno są to (za:
[Psaltopoulos, Skuras 2011, s. 32]):
1. Formułowanie celu typologii.
2. Wybór przestrzennego poziomu analiz – agregacja jednostek.
3. Dobór najbardziej odpowiednich zmiennych.
4. Identyfikacja najbardziej wiarygodnych źródeł danych statystycznych.
5. Gromadzenie danych, przetwarzanie i przeliczanie zmiennych.
6. Techniczna eksploracja danych wejściowych (input domain).
7. Sprawdzanie wiarygodności i poznawczej wartości z zadanymi kryteriami.
8. Ostateczna wersja typologii.
Kończąc ten podrozdział, należy poruszyć jeszcze jedną sprawę. Typologia
bowiem może służyć zarówno do badań zróżnicowania zmian w przestrzeni, jak
i w czasie. Badanie dynamiki czasowej możliwe jest poprzez powtarzanie tej samej procedury typologicznej okresowo (periodycznie) lub równoczesne zbadanie
obiektów dla różnych okresów, oczywiście metodami zapewniającymi porównywalność wyników [Stola 1987, s. 28]. W rezultacie poznanie rozmieszczenia
w określonym czasie obiektów podobnych pod względem cech krytycznych ułatwia ustalenie przyczyn zróżnicowania i interpretację przemian zaistniałych
w przeszłości, jak i przewidywanych w przyszłości. Dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem szeregu czasowego nie jest jednak przedmiotem niniejszego opracowania.
61

Przykładem typologii skonstruowanej w celu delimitacji przestrzennej obszarów wiejskich w państwach UE może jest typologia EUROSTAT-u [2011]. W Polsce w ostatnich latach powstawały typologie terytorialne w związku z przygotowaniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego [2010],
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [2011] czy Strategii zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa (przykłady opracowań: Bański [2009]; Komornicki, Śleszyński [2009]; KPZK
2030 [2011]).
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3.3. Przegląd typologii obszarów wiejskich w agregacji lokalnej
Przestrzeń jako zamknięty zbiór jednostek, w którym można określić odległość między nimi, tworzy mozaika obszarów różnego typu. Nauka posługuje się
różnymi metodami dzielenia rozległych i łączenia zróżnicowanych obszarów. Na
przykład metody jednej grupy polegają na tym, że za punkt wyjścia przyjmuje się
informację o całym obszarze poddanym badaniu, a następnie dzieli się go stopniowo na części. Jest to metoda „z góry na dół”. W innej grupie z kolei małe obszary łączy się stopniowo w większe agregaty, które mogą być badane efektywnie
– metoda „z dołu wzwyż” [Domański 2007, s. 26].
Mimo wielu prób konstruowania układów terytorialnych, nie istnieją uniwersalne kryteria i metody podziału jednostek przestrzennych na zbiory podobne.
W badaniach ekonomicznych stale podejmowane są kolejne próby konstrukcji
różnych ujęć, by w rozległej i zróżnicowanej przestrzeni wydzielać charakterystyczne części, porządkujące ją w określonym celu. W literaturze przedmiotu najczęściej spotykamy takie typologie obszarów wiejskich, które uwzględniają jeden
z następujących porządków delimitacyjnych:
1) układ regionalny, który zamknięty jest w układzie województw,
2) układ lokalny, który niezależny jest od układu regionalnego (województw),
tworzy obszary typologicznie jednorodne na niższym szczeblu agregacji przestrzennej.
Wprawdzie niniejsza praca abstrahuje od analiz w agregacji regionalnej, pokrótce w pierwszej kolejności odniesiono się i do tego zakresu, wskazując na istotne różnice pomiędzy dwoma powyższymi podejściami.
Przez układ regionalny rozumiany jest zespół jednostek przestrzennych drugiego szczebla klasyfikacji terytorialnej NUTS, dysponujący atrybutami samorządności (por.: [Gorzelak 2005, s. 2]). W warunkach polskich jest to zespół
województw. Podział taki jest wynikiem określonych decyzji państwowych, ustalających układ granic administracyjnych oraz zakres formalnych kompetencji. Regiony (województwa) w ramach swoich uprawnień prowadzą własną politykę
rozwoju, wchodząc w interakcje z organami państwa na szczeblu centralnym
– prowadzą politykę regionalną, jak również z podmiotami samorządu lokalnego
– prowadzą politykę rozwoju lokalnego (głównie z gminami, bowiem powiaty są
prawie pozbawione możliwości prowadzenia tej polityki). Należy podkreślić, że
stosowane kryterium administracyjne w regionalnym porządku przestrzennym,
przyjmującym województwa jako obiekty tego układu, to tylko jedno z kryteriów
delimitacji i w dodatku w znacznym stopniu arbitralne. Z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych czy geograficznych można dokonywać kolejnych podziałów
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w oparciu o zdecydowanie bardziej obiektywne i poznawczo trafne przesłanki
(szerzej: [Korenik 1999, s. 10]).
Europejskie opracowania typologiczne, uwzględniające porównania międzynarodowe na poziomie regionalnym62, to głównie klasyfikacje nazywane w niniejszej pracy jako typologie wiejskości. Zdecydowanie rzadziej spotkać można
typologie strukturalne dokonujące analizy morfologicznej sytuacji społeczno-gospodarczej. Użytecznym przewodnikiem przedstawiającym różnorodność
opracowań typologicznych obszarów wiejskich jest międzynarodowy ich przegląd opublikowany przez zespół: Andrew Copus, Demetrios Psaltopoulos, Dimitris Skuras, Ida Terluin, Peter Weingarten [2008]. Autorzy prezentują typologie,
opisując je na wystandaryzowanych fiszkach, gdzie oprócz danych dotyczących
twórców klasyfikacji, zakresu czasowego i przestrzennego znajdują się tam informacje na temat m.in. celu, metodologii, rozwiązań modelowych, potencjalnych
możliwości zastosowania w UE, użytych wskaźników wraz ze źródłem pochodzenia danych.
Współistnieniu na poziomie europejskim alternatywnych typologii obszarów
wiejskich sprzyja brak powszechnie ustalonej definicji regionów wiejskich. Autorzy kolejnych opracowań dążą do stworzenia zarówno takiej definicji miasta i obszaru wiejskiego, która odzwierciedlałaby specyfikę danego kraju, jak też
wskazywała na szczególne potrzeby obszarów wiejskich. Komisja Europejska już
w raporcie Future of Rural Society [CEC 1988] zdefiniowała różne typy obszarów wiejskich: rejony wiejskie pod naciskiem nowoczesnego życia, rejony wiejskie podupadające (in decline) i bardzo marginalne rejony wiejskie. Jednakże
klasyfikacja nie opisywała w sposób ilościowy wydzielonych typów na zadowalającym poziomie.
Prosty schemat terytorialny identyfikujący pewne typy regionów wypracowała w 1994 roku OECD (w 2005 r. dokonano jej modyfikacji). Typologia oparta
62

Interesujące przykłady typologii opracowane na poziomie regionalnym UE (NUTS2 i NUTS3)
w ostatniej dekadzie stanowią m.in.: typologia 12 państw UE – Dimitris Ballas, Thanasis Kalogeresis,
Lois Labrianidis [2003], typologia obszarów wiejskich Niemiec, uwzględniająca 5 składowych: rolnictwo, struktura osadnicza, podaż pracy, demografia i bardzo ogólnie pojęty krajobraz – Rupert Kawka [2007], typologia gospodarki wiejskiej Holandii, która wskazuje na problem utrzymania trwałej
jakości krajobrazu przyrodniczego – Ida J. Terluin, Louis H.G. Slangen, Eveline S. van Leeuwen, Arie
J. Oskam, Aris Gaaff [2005], trzy niezależne typologie obszarów wiejskich dla różnych ujęć regionalnych (Europy Centralnej i Wschodniej, Bułgarii oraz UE-15) – Sabine Baum, Christian Trapp, Peter
Weingarten [2004]. W opracowaniu tym wskazano duże różnice w rozwoju regionalnym pomiędzy
nowymi i starymi państwami UE oraz brak możliwości opracowania uniwersalnego kodeksu mechanizmów wsparcia regionalnego dla tak niejednorodnych regionów. W konkluzji pojawiają się jednak
propozycje działań harmonizujących programy rozwoju obszarów wiejskich w Europie Środkowej
i Wschodniej.
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została wyłącznie na gęstości zaludnienia, przez co jest wysoce wrażliwa na wielkość
jednostek geograficznych i klasyfikację progów grupowania. Wyznacza obszary wiejskie i miejskie w wyniku etapowej weryfikacji, której szczegóły metodologiczne czytelnik odnajdzie w opracowaniu GUS [Obszary wiejskie w Polsce 2011, s. 58–60]
oraz OECD [2006, s. 26]. Typologia ta uważana jest za przystępne i akceptowalne
podejście wykorzystywane w badaniach międzynarodowych. Przez lata podejmowano wiele prób, mających poprawić i zrewidować podejście przedstawione przez
OECD, a także proponowano alternatywne metodologie. Przykładem posłużyć mogą np. projekt SERA [Copus 2006] czy typologia EUROSTAT-u [2011]63.
Zmodyfikowaną typologię OECD (opracowaną przez przedstawicieli DG
Agri, EUROSTAT-u, JRC i DG Regio) wykorzystała w 2010 roku Komisja Europejska [Rural development EU 2010], wyróżniając trzy typy regionów: 1) przeważająco wiejskie, 2) przejściowe i 3) przeważająco miejskie. Głównym jej zadaniem
było wypracowanie spójnej bazy do opisu wymienionych typów regionów, w celu
dokonywania porównań regionalnych w skali całej UE (metoda konstrukcji oparta została na nowym podejściu, szerzej opisanym m.in. w: [Hanna Godlewska-Majkowska 2012, s. 16])64.
Możliwości poprawienia metodologii OECD według charakterystyki rejonów
wiejskich na poziomie lokalnym (LAU2) sprawdzał w 2007 i 2009 roku zespół
pod kierunkiem François Jonarda i Michel Lambotte, przyjmując dodatkowe kryteria delimitacji. Kryterium „zaludnienia” uzupełnili o dwa dodatkowe aspekty:
„peryferyjności” (oddalenia od centrum miejskiego, liczącego więcej niż
50 tys. mieszkańców) oraz „naturalności” przestrzeni, uwzględniając powierzchnię pokrycia terenu obszarami leśnymi i użytkami rolnymi. Autorzy uważają, że
włączenie wskaźnika „peryferyjności” i wskaźnika „naturalności” poprawiło podstawową klasyfikację OECD. Jej opis modyfikacji grupowania, ostatecznie zastosowane progi klasyfikacyjne oraz wyniki typologii zawierają publikacje Jonarda
[i in. 2007, 2009].
63

Nierzadkie są również próby jej modyfikacji dla celów naukowych, na przykład Zawalińska [2009,
s. 39–43]; Jonard i in. [2007, 2009], Weingarten, Copus i in. [2010], Copus [i in. 2008].
64 Ta nowa typologia UE zaaplikowana do poziomu regionalnego NUTS3 odpowiada na główne ograniczenia, które wynikały z metodologii OECD, tj. zróżnicowanie w wielkości powierzchni regionów
LAU2 i NUTS3 (w Europie). Poza tym uwzględnia obecność dużych ośrodków miejskich w ten sam
sposób, jak metodologia OECD. Nie jest to jeszcze finalna matryca typologii EUROSTAT-u. Jej schemat ostatecznie uwzględnia również kryterium dostępności do najbliższego miasta. Założeniem tego
kryterium jest pomiar czasu dojazdu co najmniej 50% ludności danego obszaru do najbliżej położonego miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. mieszkańców. Wartość progowa czasu dojazdu jest
równa 60 min. Rozszerzona typologia klasyfikuje regiony do jednego z 5 typów: przeważająco miejski,
pośredni położony blisko miasta, pośredni oddalony od miasta, przeważająco wiejski położony blisko
miasta, przeważająco wiejski oddalony od miasta [GUS, Obszary wiejskie w Polsce 2011, s. 59].
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Również w Polsce konstruowano klasyfikacje regionalne obszarów wiejskich,
których przegląd i omówienie prezentuje m.in. Katarzyna Zawalińska [2009,
s. 30–44], podkreślając różnorodność celów, do jakich służyły. Ogólnie można
podsumować, że są to najczęściej typologie regionów rolniczych, sektora rolno-spożywczego bądź typologie wiejskości czy łączone rolniczo-wiejskie, oparte na
różnych zmiennych empirycznych. Zdecydowanie w opisie przedmiotu klasyfikacji dominują aspekty gospodarcze. Spina je wspólny mianownik, jest nim jednostka agregacji przestrzennej – najczęściej województwo (NUTS2). Odnosząc się do
krajowej literatury, uwagę zwracają opracowania: Waldemara Michny [1999], Anny Szemberg [1999]; Janusza Hellera [2000]; Walentego Poczty i Feliksa Wysockiego [2002]; Katarzyny Zawalińskiej [2009]65.
Społeczno-gospodarczy wymiar typologii regionalnej ma opracowana przez
Jerzego Bańskiego i Konrada Czapiewskiego [2009] ocena poziomu endogenicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Autorzy, którzy swoje
badania prowadzą zwykle na poziomie lokalnym, zastrzegają, że każde województwo charakteryzuje się specyficzną kombinacją wewnętrznego potencjału rozwojowego, a charakterystyka zagadnień według regionów administracyjnych niesie ze
sobą poważne uogólnienia. Bowiem często zasięg specyficznych regionów wiejskich
przecinają „sztuczne” administracyjne granice województw [Bański, Czapiewski
2009, s. 74–78].
Charakterystyka procesów i struktur społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym (dokonywana m.in. ze względu na prowadzoną politykę strukturalną
w UE czy regionalną Polski) właściwie przedstawia rzeczywistość w zbytnim
uproszczeniu, nie ukazując jednolitości i strefowości zjawisk typowych dla obszarów
wiejskich66. Rozłożony nierównomiernie rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich tworzy pewne układy czy przestrzenne koncentracje działalności
65

Niewątpliwy dorobek, uwzględniający różne delimitacje obszarów wiejskich w układzie regionalnym, został wypracowany w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.
Przykładem (oprócz wspomnianych w tekście głównym prac: Szemberg i Hellera) posłużyć może
przygotowany w ramach Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych podział regionów w Polsce według standardowej nadwyżki bezpośredniej (SMG). Segmentuje on gospodarstwa rolne
wchodzące do polskiej „Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych” – FADN [Goraj
i in. 2010].
66 Zróżnicowany charakter przestrzeni powoduje, że typologia wykonana w agregacji niższej niż poziom
województwa może wyróżnić obiekty o podobnych atrybutach rozmieszczone w sposób nieciągły. To
znaczy, jednostki (np. gminy) tego samego typu będą rozproszone i wymieszane z innymi w sposób
mozaikowy, a wówczas nie mamy do czynienia z regionem w ujęciu klasycznym (jako obszarem przestrzennie zwartym). Owszem, przeprowadzenie określonej generalizacji typologicznej może w efekcie
doprowadzić do uzyskania statystycznie podobnych zbiorów. Otrzymany obraz jest wówczas znacznie
uogólniony, ale jego zwartość przestrzenna (wysoki stopień domknięcia) pozwala nazwać wyróżnione obszary regionami.
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ludzkiej, których specyfikę dostrzec można na lokalnym poziomie analizy. Powiązania strukturalno-funkcjonalne tej działalności w przestrzeni pozwalają wydzielić określone zespoły jednostek administracyjnych – typy – o wspólnych cechach.
Ten układ typologicznie jednorodnych obszarów jest, jak to zostało już podkreślone, niezależny od administracyjnego układu regionalnego. Powstałe typy tworzą
makrostrukturę przestrzenną w układzie lokalnym, gdzie nie istnieje główny podmiot odpowiedzialny za ich kształtowanie, jak ma to miejsce w układzie regionalnym. Różne jego „poziomy” mogą być kształtowane przez decyzje podejmowane
na różnych szczeblach zarządzania terenowego, a głównie przez polityki przestrzenne i sektorowe. Wymaga to jednak podejścia zintegrowanego (szerzej:
[Grosse, Hardt 2011]), będącego zasadniczym składnikiem programowania polityki rozwoju na równi z wielopoziomowym systemem sprawowania rządów (więcej: podrozdział 2.4.).
Z uwagi na różnorodne podejścia do klasyfikacji obszarów wiejskich zarówno pod względem metody eksploracji, jak i operacjonalizacji problemu, poniżej dokonany zostanie przegląd kilku wybranych typologii obszarów
wiejskich ze względu na kryteria merytoryczne doboru zmiennych, cel i rezultat. Przedtem należy jednak wskazać na istnienie niewielkiej liczby opracowań
typologicznych dla obszarów wiejskich w agregacji lokalnej wszystkich jednostek w danym kraju, holistycznie ujmujących problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego.
Przeglądając europejski dorobek typologiczny dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pomimo szerokiego wachlarza celów, dla jakich są one konstruowane, najczęściej dzielą i łączą przestrzeń
wiejską według syntetycznego stopnia oceny (indeksu), który porządkuje obszary w typy, wskazując miejsce danego typu na osi continuum miejsko-wiejskiego. Rzadziej spotyka się typologie, które dokonują analizy strukturalnej
(morfologicznej) składowych rozwoju obszarów wiejskich. W tabeli 3.2. zaprezentowano europejskie przykłady typologii obszarów jednorodnych w agregacji lokalnej z uwzględnieniem ich celu, zakresu zmiennych, metody i rezultatu
analizy.
Wybrane pozycje literatury krajowej, przedstawiające typologie wiejskich obszarów, obejmujące kompleksowo cały kraj lub jego wybrany fragment, a jednocześnie uwzględniające zróżnicowanie społeczne i/lub gospodarcze na poziomie
lokalnym, prezentuje tabela 3.2. Przykłady badań wskazują, że zdecydowanie częściej autorzy opierają swoje analizy typologiczne na kryteriach gospodarczych niż
społecznych lub społeczno-gospodarczych.
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Ocana-Riola R. and
Sanchez-Cantalejo C.,
2005. Rurality Index for
Small Areas in Spain.

HISZPANIA 2005

Ferrao J. and Lopes R.,
2003, Rural areas and
entrepreneurship in
Portugal: practices,
social representations
and policies. Geographie,
Economie, Societe, 5.

PORTUGALIA 2003

Vervloet D., Lauwers L.
and Vervaet M., 2004,
Geographical delimitation
criteria enabling
a rural-urban differentation
of statistic. Execution
report. Centre for
Agricuktural Economics,
TAPAS 2002,
Brussels.

Akademicki

Akademicki

Uwzględnienie
specyfiki i problemów
obszarów wiejskich

Gęstość zaludnienia, wskaźnik
starości, wskaźnik „małych
dzieci”, wskaźnik obciążenia,
działalności pierwszego sektora
i inne z nimi powiązane,
wskaźnik zamieszkania

Wskaźniki: gęstość zaludnienia,
liczba nowych firm, wskaźnik
zatrudnienia, struktura
zatrudnienia

Wskaźniki m.in.: udział terenów
rolniczych i leśnych, dynamika
ludności, odsetek osób dorosłych
(30–39 lat), ceny sprzedaży
nieruchomości (domów),
zatrudnienie w rolnictwie, indeks
dojazdów do pracy

Analiza
składowych
głównych

Analiza
skupień

Średnia
ważona
wartości
zmiennych

4

Metoda
klasyfikacji

TYPOLOGIE WIEJSKOŚCI

3

Zakres
uwzględnionych zmiennych

Czynnik jest reskalowany, aby odzwierciedlić
od 1 do 10 punktów i nazwany indeksem
wiejskości. Podzielono go na trzy klasy.
Stopniowanie obejmuje stan od braku
wiejskości do silnej wiejskości

4 typy: 1) obszary wiejskie marginalne,
2) obszary wiejskie w sąsiedztwie ośrodków
miejskich, 3) miejsko-wiejska przestrzeń
z „dyfuzją” miejską, 4) przestrzeń wiejska
centralnego typu

1) obszar silnie zurbanizowany, 2) obszar
wiejski podlegający silnej urbanizacji (silnej
presji ze strony urbanizacji), 3) obszar wiejski
podlegający przeciętnej urbanizacji, 4) obszar
wiejski z pewnymi wpływami miejskimi,
5) obszar wiejski z najmniejszymi wpływami
miejskimi

5

Typy

12:10

BELGIA 2004

Cel typologii
deklarowany
wg autorów
2

2013-07-17

1

Kraj, źródło
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94

1

3

Wieloetapowa
metoda
klasyfikacji,
analiza
składowych
głównych

4

WŁOCHY 2001 (Kalabria) Rozpoznanie specyfiki
powiązań między:
Anania G., Cersosimo D., wyposażeniem
Costanzo G.D., 2001, Le w zasoby materialne,
Calabrie contemporanee. w zasoby ludzkie,
charakterystyką
Un'analisi delle
caratteristiche dei sistemi struktury
produkcyjnej,
economico-produttivi

RUMUNIA 2011

18 zmiennych umożliwiających
stwierdzenie istnienia specyfiki
ekonomiczno-produkcyjnej
gminy.

Analiza
składowych
głównych,
analiza
skupień

TYPOLOGIE STRUKTURALNE

Matryca kryteriów uwzględniała Analiza
Określenie poziomu
czynnikowa
nierówności społeczno- składowe: wyposażenie
infrastrukturalne (techniczne)
-gospodarczych
Tudor M.M., Rusu M.,
gminy, wymiar demograficzny,
2011, Romanian rural area
infrastrukturę społeczną, wymiar
typology by the inequality
ekonomiczny, inwestycje, które
level - A multicriterial
ujęto jako prognozę przyszłego
approach. Lucrari Stiintifice,
rozwoju i potencjału gminy
Seria I, vol. XIII, nr 1.
Timişoara

30 zmiennych zostało
zredukowanych do 5 czynników:
a) czynnik obszarów
peryferyjnych, b) czynnik
obszarów wyspowych, c) czynnik
obszarów rolniczych, d) czynnik
obszarów objętych dojazdami do
pracy, e) czynnik obszarów
leśnych

(habitability index). Zmienne
zredukowane do jednego
czynnika – indeksu

18 zwartych (założenie konieczności fizycznej
przyległości gmin należących do tej samej
grupy) homogenicznych obszarów (zonizacji)
z punktu widzenia charakterystyki lokalnych
systemów gospodarczych przy wykorzystaniu
analizy danych statystycznych

3 typy gmin wiejskich charakteryzujących się
poziomem nierówności 1) ekonomicznej
(uwzględniając: rozdział dochodów, poziom
biedy, status zatrudnienia itd.) oraz
2) nieekonomicznej (zdrowie, średnia długość
życia, edukacja, grupy etniczne, niedożywienie);
poziom: a) niski, b) średni, c) wysoki

1a) wiejskie gminy peryferyjne, 1b) gminy
wyspiarskie (wyspy), 2) wiejskie gminy
centralne, 3) gminy zintegrowane (sąsiadujące
z miastami), 4) miasta i miasteczka

5

12:10

Malinen P., 2007, Rural
Area Typology in Finland:
Marginality within rural
areas. Nordregio

Wsparcie dla
formułowania strategii
polityk rozwoju
obszarów wiejskich

2

2013-07-17

FINLANDIA 2007

Social Indicators Research,
Vol. 73, s. 247–266
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Obszary wiejskie są podzielone na dwa subtypy:
terytoria działające jako „funkcjonalna
gospodarka”, czyli taka, która zorientowana jest
na tworzenie maksymalnie dużej wartości
dodanej przy jednoczesnym zużyciu minimalnej
energii i niewielkich zasobów; oraz terytoria,
które są zorientowane na gospodarkę
zewnętrzną. Te dwa subtypy są z kolei
podzielone na 11 subtypów w oparciu
o zatrudnienie w sektorach

1) wielkość zaludnienia (próg 30 Analiza
tys. mieszkańców), 2) dostęp do skupień
usług, 3) dostęp do zatrudnienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Copus, Psaltopoulos, Skuras, Terluin, Weingarten 2008, s. 94–125], [Anania, Cersosimo, Costanzo, 2001], [Tudor,
Rusu 2011, s. 113].

FRANCJA 2006

FRANCJA 2006

Uporządkowanie
(ustrukturyzowanie)
Blanc M., Schmitt B., 2006, przestrzeni wiejskiej
Orientation economique et
croissance locale de l'emploi
dans les bassins de vie des
bourgs et petites villes.
Toulouse, Dijon, INRA

5

17 typów przyporządkowanych do 7 grup

4

12:10

Grupy wskaźników: 1) dynamika Analiza
ludności, 2) dynamika
skupień
zatrudnienia, 3) zamożność
gospodarstw domowych

3

2013-07-17

Wsparcie przy
projektowaniu
Francuskiego Planu
Aubert, F., D. Lepicier,
Rozwoju Wsi
Y. Schaeffer, 2006, The
construction Diagnostic des (2007–2013)
i wsparcie
espaces ruraux francis:
proposition de methode sur formułowania polityki
regionalnej
donnees communales et
resultats a l'echelle du
territoire mational. Notes et
Etudes Economiques,
no. 26

2

poziomem dochodów
i wydatków
a procesem dynamik
zmian

1

sub-regionali [w:] Scelte
pubbliche, strategie private e
sviluppo economico in
Calabria, Conoscere per
decidere, G. Anania (red.).
Rubbettino Editore, Soveria
Mannelli
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Tabela 3.3. Wybrane pozycje literatury zawierające typologie dla wiejskich obszarów
w agregacji lokalnej
Zakres przestrzenny typologii
Literatura: autor, rok
Polska
IGIPZ*
Władysława Stola [1987, 1993], Jerzy Bański i Władysława Stola
[2002], Grzegorz Węcławowicz, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz
Komornicki, Piotr Korcelli, Przemysław Śleszyński [2006], Jerzy
Bański [2009], Tomasz Komornicki i Przemysław Śleszyński [2009].
IRWiR*

Izasław Frenkel, Andrzej Rosner (red.) [1995], Andrzej Rosner (red.)
[1999, 2002, 2007], Krystian Heffner i Andrzej Rosner [2005],
Monika Stanny [2008a, 2011a], Andrzej Rosner [2012].

inne ośrodki

Paweł Swianiewicz [1989], Jan Falkowski [1993], Tomasz Kaczmarek
[1998], Danuta Kołodziejczyk [2002], Grzegorz Gorzelak [2007],
Mariusz Kistowski [2009], Hanna Godlewska-Majkowska, Patrycjusz
Zarębski [2010], Hanna Godlewska-Majkowska [2012].

Zasięg regionalny

Dolnośląskie – Zofia Więckowicz [1998], Wielkopolskie – Aleksandra
Łuczak i Feliks Wysocki [2001], Małopolskie – Andrzej Woźniak
[2001], Zachodniopomorskie – Monika Stanny [2004], Mazowieckie
– Konrad Czapiewski [2010].

* Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Źródło: Opracowanie własne.

W polskim dorobku badań przemian struktury przestrzennej i funkcjonalnej
obszarów wiejskich, poczesne miejsce zajmują klasyfikacje Władysławy Stoli [1987,
1993, 1995]. Wypracowane w latach 80. kryteria doboru cech i mierników poszczególnych funkcji zostały zaadaptowane przez autorkę wespół z Jerzym Bańskim
[2002] w kolejnych opracowaniach na temat struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich na przełomie lat 1999 i 2000. Mimo konieczności modyfikacji metody67 i wskaźników badania, wynikających z zaistniałych przemian
społeczno-gospodarczych w Polsce, została stworzona klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich dla 2000 roku (rys. 3.3.). Stanowi ona próbę oceny funkcji polskiego rolnictwa (w tym również tych niepowiązanych z produkcją rolną). Wyniki
wskazują na duże zmiany struktury funkcjonalnej gmin w porównaniu z poprzednimi badaniami, jak i nadal duże jej zróżnicowanie przestrzenne. Wyróżniono 10 klas
funkcjonalnych połączonych w 5 grup [Bański, Stola 2002, s. 63–69]:
A) o przewadze funkcji rolniczych:
1) rolnictwo mało intensywne i mało towarowe,
2) rolnictwo intensywne i towarowe,
67

Autorka podziela pogląd Copusa i in. [2008, s. 104], że metoda badania jest niejasno opisana. Natomiast trzeba podkreślić, że jest to jedyna polska typologia obszarów wiejskich wykazana w europejskim katalogu różnych ujęć typologicznych dla obszarów wiejskich, opracowanym przez zespół:
Copus, Psaltopoulos, Skuras, Terluin, Weingarten [2008, s. 129].
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Rys. 3.3. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich
Źródło: [Bański, Stola 2002, s. 23].

3) rolnictwo mieszane z udziałem funkcji z klasy 1 i 2,
4) rolnictwo i funkcje pozarolnicze;
B) o równorzędnym udziale różnych funkcji:
5) funkcje mieszkalne;
C) o przewadze leśnictwa:
6) leśnictwo z udziałem funkcji pozarolniczych,
7) leśnictwo z udziałem rolnictwa;
D) o przewadze funkcji turystyczno-wypoczynkowych:
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8) turystyka i wypoczynek z udziałem leśnictwa i rolnictwa,
9) turystyka i wypoczynek z udziałem funkcji pozarolniczych;
E) o przewadze funkcji pozarolniczych:
10) funkcje pozarolnicze – usługowe, mieszkaniowe i inne.
Przy tej klasyfikacji pojawia się wątek obszarów funkcjonalnych, do którego
również należy odnieść się, omawiając tematykę obszarów jednorodnych typologicznie w agregacji lokalnej. Tym bardziej że strategiczne i planistyczne dokumenty zarówno UE, jak i Polski uwzględniają koncepcję obszarów funkcjonalnych
w ogólnie pojętym rozwoju regionalnym. Znajduje się ona w przyjętych dokumentach, takich jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego [KSRR, 2010], Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 [KPZK, 2011] czy
Strategia Rozwoju Kraju [SRK 2012]. Obszary funkcjonalne określane są tam jako specyficzne kompleksy terytorialne (wg [KPZK 2011, s. 8, 24 i dalsze]) lub obszary o wyraźnej specjalizacji przestrzennej (wg [KSRR 2010, s. 89]). Definiując
je, można przyjąć, że obszar funkcjonalny to zwarty układ przestrzenny, stanowiący swoistą całość o określonych cechach (typach), z przyporządkowanymi konkretnymi jednostkami terytorialnymi (na poziomie lokalnym) o wspólnych celach
rozwojowych68. Do wyznaczenia obszarów funkcjonalnych wykorzystywane są
procedury typologiczne. Taka typologia musi być oparta na jasnych i logicznych
kryteriach przyporządkowujących dany obiekt do określonego typu. Przemysław
Śleszyński [2011] proponuje, by uwzględniano:
 Funkcje administracyjno-osadnicze. Decydują one o pozycji danej gminy
w systemie osadniczym, w tym o sposobie organizacji przestrzennej. Ośrodki
na wyższych poziomach organizacji terytorialno-osadniczej, wraz z łączącymi
je korytarzami transportowymi, tworzą swego rodzaju szkielet zagospodarowania przestrzennego, dominujący w strukturze regionalnej oraz decydujący
o kierunkach i natężeniu przepływów międzygminnych.
 Powiązania funkcjonalne. Są formą relacji o charakterze wpływu (przyciąganie, podporządkowanie) pomiędzy poszczególnymi elementami zbioru. Obrazują także związki przestrzenne, decydujące o tym, że na jakimś obszarze
mamy do czynienia z mniej lub bardziej spójnym regionem funkcjonalnym
(np. węzłowym). Szczególny charakter mają związki funkcjonalne pomiędzy
dużymi ośrodkami a ich strefami podmiejskimi.
68

Przegląd literatury przedmiotu wzbudza jednak pewien niedosyt, zachęcający do głębszych studiów nad
pojemnością i znaczeniem określenia „obszar funkcjonalny”. Oto jedna z wątpliwości: czy obszary funkcjonalne nie powinny mieć wspólnych celów rozwojowych, wynikających również ze społecznych uwarunkowań
rozwoju (np. depopulacyjnego charakteru gmin, czy ubóstwa popegeerowskiego)? Bowiem w praktyce typologicznej, przy eksponowanych funkcjach ekonomicznych (wydzielanych na podstawie struktury sektorowej, w ujęciu branżowym), marginalnie (jeżeli w ogóle) uwzględniane są aspekty społeczne.
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Funkcje społeczno-gospodarcze. Są najpowszechniej stosowanym kryterium,
pozwalającym na rozróżnienie jednostek o różnym charakterze gospodarowania i tym samym występującej aktywności ludzkiej, w postaci np. zatrudnienia w sektorach ekonomicznych.
 Morfologię. Relację elementów składających się na zagospodarowanie przestrzenne (ułożenie) oraz charakterystyczne ich cechy.
Zawarta w KPZK 2030 [2011] klasyfikacja identyfikująca obszary funkcjonalne
w Polsce ma charakter typologii hybrydowej. Założono, że określone typy obszarów
mają być przedmiotem realizacji działań zintegrowanych (angażujących wiele podmiotów), pomagać w szukaniu rozwiązań kompleksowych i sprzyjać podnoszeniu
spójności terytorialnej zarówno poszczególnych fragmentów przestrzeni społeczno-gospodarczej, jak i całego kraju. Zbiór obszarów funkcjonalnych jest zbiorem otwartym – ich liczba i geograficzny zasięg zależą od celu, jakim delimitacja ma służyć. Dla
realizacji celów KPZK 2030 wyznaczono 22 obszary funkcjonalne, które podlegają
różnym poziomom zarządzania (krajowym, regionalnym, funkcjonalnym). Można je
podzielić na cztery podstawowe typy (za: [KPZK 2030, 2011, s. 141 i następne]):
1) określone w odniesieniu do całego systemu osadniczego, wyznaczone na podstawie stopnia urbanizacji, obejmujące obszary miejskie – rdzenie i ich strefy
funkcjonalne, jak i obszary funkcjonalnie wiejskie (patrz rys. 3.4., będący klasycznym przykładem typologii wiejskości),
2) wyznaczone na podstawie typu potencjału rozwojowego z zakresu gospodarki przestrzennej i warunków dla polityki rozwoju regionalnego. Podzielono je
na obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska bądź konfliktu w skali makroregionalnej, obszary utrzymania i rozwoju funkcji, obszary kształtowania potencjału rozwojowego,
3) wyznaczone ze względu na możliwość wystąpienia konfliktów przestrzennych
związanych ze sposobem wykorzystania ich potencjału przyrodniczego i kulturowego,
4) wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej (rys. 3.5.) Dotyczy to obszarów, na których
dochodzi do kumulacji problemów o charakterze społeczno-gospodarczym,
co staje się barierą dla osiągania spójności przestrzennej kraju.
Wyznaczone w tych grupach obszary interwencji mają stwarzać szansę na to, by:
 rozwój był bardziej równomierny (zaś szczególnie w SRK [2012], zauważa się
wyraźne wskazanie na obszary metropolitalne!),
 lepiej wykorzystywać swój potencjał i chronić zasoby przed niewłaściwym
użytkowaniem,
 stać się podstawą do budowania przyszłego potencjału,
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0

100km

Kategorie miast
Wojewódzkie
metropolitalne
ośrodki krajowe pełniące niektóre
funkcje metropolitalne

Obszary funkcjonalne ośrodków miejskich
Wojewódzkie – ustalenie
metropolitalne
krajowe

Uwaga:
Na mapie przedstawiono
zasięg oraz kategorie
miast poniżej wojewódzkich
w sposób przybliżony.
Obszary uczestniczące
w procesach rozwojowych
wyznaczono na podstawie
udziału osób dojeżdżających
do pracy w oparciu o dane GUS

Regionalne –
ośrodki regionalne
zalecenie
subregionalne
Wiejskie obszary funkcjonalne
subregionalne w granicach obszarów
uczestniczące w procesach rozwojowych
funkcjonalnych
lokalne
wymagające wsparcia procesów rozwojowych

Rys. 3.4. Miejskie i wiejskie obszary funkcjonalne wg KPZK 2030
Źródło: [KPZK 2030, 2010, s. 188].
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Sieć głównych miast
stolica
wojewódzkie
najważniejsze regionalne
subregionalne
lokalne
w których występuje szczególna kumulacja
problemów społeczno-gospodarczych
podzielone granicą
które nie wykorzystują w pełni możliwości
wynikających z położenia przygranicznego

Obszary
o niskim poziomie rozwoju
i słabej dostępności usług
wiejskie o najniższej dostępności
przestrzennej do ośrodków wzrostu
przygraniczne zlokalizowane
na wewnętrznej granicy UE
wsparcie ośrodków subregionalnych, działania
integrujące systemy planowania po obu stronach
granicy, w tym wprowadzenie zintegrowanych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów
przygranicznych, obejmujących tereny położone
po obu stronach granicy

zewnętrznej granicy UE
wsparcie ośrodków subregionalnych,
poprawa przenikalności granicy,
instytucjonalne wsparcie współpracy
transgranicznej, w tym budowa podstaw
transgranicznych działań planistycznych
(opracowanie dokumentów i procedur)
oraz integracja dziełań w zakresie ochrony
zasobów przyrodniczych i krajobrazowych
położonych po obu stronach granicy

Uwaga: na mapie przedstawiono zasięg obszarów
i miasta o szczególnej kumulacji problemów
w sposób przybliżony, szczegółowe delimitacje
następuje w pzpw i strategiach regionalnych

Rys. 3.5. Obszary funkcjonalne wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji wg KPZK 2030
Źródło: [KPZK 2030, 2010, s. 193].
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dostosować działania zgodnie z analizą stanu zagospodarowania i powiązań
funkcjonalnych (wskazanie na obszary peryferyjne ze względu na słabą dostępność czasową, obszary żywicielskie, obszary wiejskie).
Ogólnie idea delimitacji obszarów podobnych pod względem pełnionych
funkcji, wynikających czy to z lokalizacji, czy struktury społeczno-gospodarczej,
sprzyja budowaniu spójnego i usystematyzowanego planowania na różnych poziomach przestrzennych oraz prowadzi do koherencji w ramach polityk sektorowych. Stricte dla obszarów wiejskich powinna przekładać się na programowanie
rozwoju w kontekście ich konkurencyjności i spójności terytorialnej.
Zapisane w przyjętej w 2010 roku Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
[KSRR 2010, s. 118] cele polityki regionalnej, uwzględniają m.in. interwencję publiczną na tych obszarach Polski, które charakteryzują się niskimi wskaźnikami
oceny sytuacji społeczno-gospodarczej, najmniej korzystnym usytuowaniem geograficznym względem głównych ośrodków wzrostu i zatrudnienia oraz niekorzystnymi przewidywaniami z punktu widzenia perspektyw rozwojowych i poziomu
życia mieszkańców. Taka definicja beneficjenta wsparcia publicznego, kwalifikuje doń obszary wiejskie, choć nasycenie tych niekorzystnych zjawisk jest oczywiście zróżnicowane [por. KSRR 2010, s. 33]. Warto zatem, by zajmującą 93%
powierzchni kraju przestrzeń wiejską poddać kompleksowej delimitacji w celu wydzielenia jednorodnych typologicznie obszarów na najniższym poziomie agregacji, pod względem występujących w nich kombinacji (relacji) wielu istotnych
czynników rozwoju. Oparta na relatywnej analizie strukturalnej typologia stanowić może narzędzie wspomagające realizację polityki regionalnej, identyfikując
główne kierunki interwencji publicznych, ukazując diagnozę stanu, jak i recenzując dotychczasowe instrumenty oddziaływania na rozwój tych obszarów.
W KSRR, w części dotyczącej pełniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego obszarów wiejskich, przedstawiona jest typologia strukturalna autorstwa
Jerzego Bańskiego [KSRR 2010, s. 107], określająca typy funkcjonalne gmin
w Polsce. Oparta ona została m.in. na założeniu, że gminy można podzielić na
trzy kategorie obszarów: miasta (zasięg wyznaczony przez granice administracyjne); obszary urbanizowane (zasięg wyznaczony przez kombinację cech: gęstość
zaludnienia, bilans migracyjny, koncentracja podmiotów gospodarczych); obszary wiejskie (poza zasięgiem dwóch powyższych obszarów). Uwzględniając również kombinacje różnych funkcji gospodarczych69, zaproponowano wyróżnienie
następujących typów obszarów [Bański 2009]:


69

Funkcje gospodarcze można podzielić na dwie podstawowe grupy: 1) funkcje punktowe (lokalizacyjne, intensywne), jak produkcyjne, usługowe, komunikacyjne, mieszkaniowe, turystyczne; 2) funkcje
powierzchniowe (ekstensywne), jak rolnicze, leśne [Bański 2009].
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1. Gminy miejskie o intensywnych strukturach punktowych i liniowych (produkcja, usługi, komunikacja, mieszkalnictwo, turystyka, handel) i braku znaczenia
struktur powierzchniowych (użytki rolne, tereny chronione, lasy). Kryterium
delimitacji – obszary w granicach administracyjnych miast różnego szczebla
(wszystkie gminy miejskie).
2. Obszary urbanizowane o znacznej koncentracji struktur intensywnych (w tym
głównie: mieszkalnictwo, usługi, produkcja, rekreacja).
3. Wielofunkcyjne obszary przejściowe, charakteryzujące się występowaniem
struktur punktowych i powierzchniowych o różnym stopniu natężenia. Stanowią
formę przejściową pomiędzy obszarami urbanizowanymi a tradycyjnymi obszarami wiejskimi.
4. Obszary wybitnie rolnicze, charakteryzujące się dominacją funkcji rolniczej
(inne funkcje mają niewielkie znaczenie), wyraźną koncentracją użytków rolnych, korzystnymi warunkami przyrodniczymi dla produkcji rolnej oraz wysokim udziałem gospodarstw towarowych.
5. Obszary z przewagą funkcji rolniczej o wyraźnej przewadze rolnictwa nad innymi funkcjami gospodarczymi (pozostającymi w „cieniu” rolnictwa). Rolnictwo charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem (od wysoko towarowego po
ekstensywne).
6. Obszary o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych, charakteryzujące się znaczącym udziałem turystyki w gospodarce gminy z towarzyszącymi funkcjami
rolniczymi i leśnymi o zróżnicowanym znaczeniu.
7. Obszary o funkcjach leśnych o wyraźnym znaczeniu leśnictwa i związanym
z nim przetwórstwem drewna. Towarzyszą im funkcje turystyczne i rolnicze.
8. Obszary o funkcjach mieszanych (bez wyraźnej specjalizacji funkcjonalnej)
charakteryzują się mieszanymi funkcjami gospodarczymi z przewagą rolnictwa, usług, turystyki i rekreacji.
Rezultat tej typologii prezentuje rysunek 3.6. Stwierdzono, że mimo znacznego zróżnicowania funkcji gospodarczych na obszarach wiejskich w Polsce, tą
przeważającą jest funkcja rolnicza, czyli typy 4 i 5. Na przykład w typie 5 sklasyfikowane zostały łącznie obszary wiejskie Polesia (względnie monofunkcyjne)
i znaczna część Wielkopolski (obszary względnie wielofunkcyjne), co wzbudzać
może pewne wątpliwości. Relatywnie funkcja ta w obu regionach determinuje inny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Mimo że dominuje tam w strukturze
gospodarczej sektor rolniczy, to jednak zarówno struktura rolnictwa, jak i proporcje sektorów gospodarczych są różne.
Ogólnie, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wyróżniająca w podtytule: regiony, miasta i obszary wiejskie wskazuje, że dla każdego obszaru wiej103
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1
2
3
4
5
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8

Rys. 3.6. Typy funkcjonalne gmin w Polsce (wg KSRR)
Źródło: [KSRR 2010, s. 107], za: [Bański 2009].

skiego, w skali subregionalnej bądź lokalnej, interwencja polityki regionalnej
będzie inna. To znaczy taka, by w maksymalnym stopniu uwzględnić charakterystykę danego obszaru – zidentyfikować najważniejsze szanse rozwojowe i zaprojektować działania w odniesieniu do lokalnych potencjałów i zasobów.
Efektywne podejście terytorialne będzie jednak możliwe tylko wówczas, kiedy interwencja będzie programowana z udziałem zarówno władz samorządu na poziomie
regionalnym, jak i lokalnym, przy aktywnym udziale interesariuszy: przedsiębiorców, społeczności lokalnych, organizacji [KPZK 2011, s. 106]. W tym kontekście zasugerować należy, że identyfikując endogeniczne zasoby gminy, należy
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uwzględnić również aspekty społeczne. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych rozwoju terytorialnego takie czynniki, jak np. wiedza, innowacje, kapitał społeczny, kapitał ludzki, są istotnym czynnikiem różnicującym obszary
wiejskie.
Na uwagę zasługują również badania typów funkcjonalnych gmin w Polsce
autorstwa Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego [2008, s. 53–75].
Klasyfikacja ich oparta została na dwóch zasadniczych przesłankach: 1) szkielet
struktury funkcjonalnej kraju tworzy sieć ośrodków administracyjno-osadniczych
znajdujących się na różnych szczeblach hierarchicznych, powiązanych ze sobą korytarzami transportowymi; 2) pozostałe obszary pełnią funkcję uzupełniającą
i składają się na nie różne kategorie gmin, które można wydzielić na podstawie
specyfiki użytkowania i intensywności zagospodarowania70. Określając hierarchie
funkcji, założono zatem nadrzędność kryteriów administracyjnych nad kryteriami
wynikającymi ze struktury gospodarczej gmin (plasując na końcu funkcje rolnicze). Rezultat przeprowadzonej klasyfikacji przedstawia rysunek 3.7., wskazując
na bardzo zróżnicowany rozkład poszczególnych kategorii.
Ekonomiczno-społeczny profil charakteryzuje typologie obszarów wiejskich przygotowywane od połowy lat 90. pod kierownictwem Andrzeja Rosnera
w IRWiR PAN. Pierwsze próby obejmowały badania: struktur gospodarczych
i stopnia adaptacji do gospodarki rynkowej, zmian zaludnienia i struktur demograficznych, wyposażenia infrastrukturalnego, sieci osadniczej i dostępności
komunikacyjnej oraz problemów zagrożeń dla środowiska naturalnego. Rozpoznając zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich od strony ekonomicznej
badane były m.in. problemy, takie jak: stopień zaawansowania procesów dostosowawczych do gospodarki rynkowej zachodzących w rolnictwie chłopskim,
stopień rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych, sytuacja na lokalnym
rynku pracy. Pod koniec lat 90. powstała typologia obszarów wiejskich znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji wskutek kumulowania się
w układach lokalnych szeroko rozumianych barier rozwojowych [Rosner 1999,
s. 8–21].
Kontynuując badania tej problematyki, w latach 2002–2003 przeprowadzono klasyfikację gmin pod kątem problemów struktury gospodarczej (więcej: [Rosner (red). 2002, s. 26–27; Heffner, Rosner 2005, s. 233]). Analiza objęła cztery
pola działalności: charakterystykę rynku pracy, stopień zaawansowania procesów
przekształceń strukturalnych rolnictwa, stopień rozwoju pozarolniczych funkcji,
70

Podstawę delimitacji (sposób, warunki i wartości brzegowe) autorzy opisują w publikacji: [Śleszyński
i Komornicki 2008, s. 55–56].
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granice:
państwa
województw
powiatów
gmin

miasta powyżej 200 i 50 tys. mieszkańców
główne drogi o znaczeniu międzynarodowym, w tym autostrady
ważniejsze rzeki i jeziora

wielofunkcyjne obszary metropolitalne: rdzenie i strefy zewnętrzne
wielofunkcyjne zespoły miejskie grodzkich ośrodków powiatowych: rdzenie i strefy zewnętrzne
inne gminy z siedzibami powiatów: z funkcjami komunikacyjnymi, turystycznymi oraz bez wyraźnej
specjalizacji pozaprzemysłowej
gminy położone w głównych korytarzach transportowych z użytkowaniem intensywnym (przemysł, turystyka)
i ekstensywnym (rolnictwo, ochrona przyrody)
gminy z rozwiniętym przemysłem
gminy z rozwiniętą turystyką, w tym ze znacznym udziałem przemysłu
gminy z rozwiniętym rolnictwem, w tym ze znacznym udziałem obszarów cennych przyrodniczo
gminy ekstensywnie zagospodarowane ze znacznym udziałem obszarów cennych przyrodniczo
gminy bez wyraźnej specjalizacji funkcjonalnej

Rys. 3.7. Podział kraju na kategorie funkcjonalne gmin
Źródło: [Komornicki, Śleszyński 2008, s. 53–75].
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TYP
1
2
3
4
5
6
7

Rys. 3.8. Typologia gmin pod kątem problemów struktury gospodarczej
Źródło: [Heffner, Rosner 2005, s. 235].

zdolność lokalnej gospodarki do generowania dochodów71. Dobór czynników oddziałujących na rozwój gospodarczy gmin był wynikiem dyskusji naukowej autorów opracowania i z założenia wiązał się przede wszystkim z realiami społeczno-gospodarczymi polskiej wsi. Zastosowana procedura statystyczna oparta na modelu
71

Wszystkie czynniki scharakteryzowano na podstawie dziewięciu wskaźników empirycznych: stopy bezrobocia rejestrowanego, stopy bezrobocia ukrytego w rolnictwie rodzinnym, odsetka podmiotów gospodarczych
pozarolniczych, udziału pracujących poza rolnictwem indywidualnym w relacji do ludności w wieku produkcyjnym, odsetka firm pozarolniczych działających w dziedzinach rozwojowych, odsetka gospodarstw
rolnych rodzinnych produkujących głównie na rynek, odsetka rolników oceniających swoje gospodarstwo
jako rozwojowe, dochodów budżetu gminy z podatków PIT i CIT i dochodów własnych budżetu gminy per
capita.
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grawitacyjnym w przestrzeni wielowymiarowej pozwoliła wyodrębnić 7 typów
gmin, które różnią się między sobą pod względem kombinacji wielkości wskaźników będących podstawą tej typologii. Analiza rozkładu przestrzennego jednostek
wiejskich należących do wyróżnionych klas typologicznych pokazała – patrz rysunek 3.8., że wyodrębnione zostały obszary istotnie różniące się względem struktury agrarnej, gospodarczej i społeczno-kulturowej (np. obszary dominacji
rolnictwa uspołecznionego do 1989 roku, a obecnie wielkoobszarowego rolnictwa
– typ 5; wiejskie obszary zurbanizowane – typ 1; gminy rolnicze z rolnictwem towarowym o dużych możliwościach rozwojowych, wykorzystujące rynki miejskie
– typ 2; regiony rozdrobnionego rolnictwa chłopsko-robotniczego – typ 7; obszary peryferyjne z tradycyjnym rolnictwem – typ 6).
Badania zespołu koncentrowały się zasadniczo na identyfikacji głównych czynników rozwoju obszarów wiejskich, uznanych przez autorów za najważniejsze w tworzeniu barier rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (w układach
lokalnych). Natomiast nie dokonano wówczas oceny jego poziomu rozwoju. To zagadnienie stało się kluczowym wątkiem w kolejnym projekcie (w roku 2007, zespół
w składzie: Andrzej Rosner, Krystian Heffner, Izasław Frenkel, Monika Stanny),
w którym poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie są przestrzenne zróżnicowania
obszarów wiejskich z punktu widzenia kombinacji cech charakteryzujących poziom i dynamikę zmian społeczno-gospodarczych w układach lokalnych oraz aktywność samorządów w wykorzystaniu instrumentów pobudzania rozwoju? Główny problem badawczy
dotyczył alternatywy: czy zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego
zmniejsza się, czy też dystanse rozwoju poszczególnych części kraju powiększają się.
Na podstawie czterech zmiennych syntetycznych: poziomu rozwoju społecznego, poziomu rozwoju gospodarczego, dynamiki przemian w zakresie procesów
rozwojowych oraz aktywności władz samorządowych w korzystaniu z instrumentów lokalnej polityki rozwoju, przeprowadzono procedurę analizy skupień w celu
znalezienia najbardziej typowych kombinacji tych cech. Wyodrębniono cztery typy, których rozkład przestrzenny przedstawia rysunek 3.9. Analiza typologiczna
wskazuje, że zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich to przede wszystkim
wynik nakładania się na siebie dwóch grup czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy: podziału kraju na część zachodnią, lepiej rozwiniętą i szybciej
rozwijającą się (dominacja typu 3) oraz na część wschodnią – wskazującą zapóźnienia rozwojowe (dominacja typu 1). Zauważono również inną tendencję, mianowicie koncentrację procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w stosunkowo
wąskich strefach otaczających duże aglomeracje miejskie i większe miasta (typ 4).
Ich oddziaływanie na obszary wiejskie szybko słabnie, nie osiągając zasięgu regionalnego. W konsekwencji kształtują się obszary przyśpieszonego rozwoju (typ 2)
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T y py
1
2
3
4

(-, -, -, -)
(-, -, =, +)
(=, +, =, =)
(+, ++, +, =)

Legenda:

Typ

Poziom rozwoju
gospodarczego

Poziom rozwoju
społecznego

Dynamika rozwoju
społeczno-gospodarczego

Aktywność władz lokalnych
w korzystaniu z dostępnych
instrumentów rozwoju
gospodarczego

1
2
3
4

niski
niski
średni
wysoki

niski
niski
wysoki
bardzo wysoki

niska
średnia
średnia
wysoka

niska
wysoka
średnia
średnia

Rys. 3.9. Typologia strukturalna obszarów wiejskich
Źródło: [Heffner, Rosner, Stanny 2007, s. 220].
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i obszary peryferyjne w układzie krajowym i wewnątrzregionalnym (typ 1). Między
tymi skrajnymi obszarami występuje specyficzna strefa przejściowa (typ 3).
Wyniki badań wykazały, że 1) rozwój zapóźnionych obecnie regionów wiejskich (zwłaszcza Polski centralnej i wschodniej) zależny będzie właśnie od procesów aktywizacji gospodarczej miast średnich i małych w tej części, 2) zarówno
prowadzona polityka rozwoju regionalnego (również pod względem terytorialnym), jak też polityka spójności w niewielkim tylko stopniu modyfikują układy
przestrzenne kształtujące się pod wpływem wymienionych czynników. Określone
zależności są silne, prowadzą bowiem do tego, że rozwój dokonuje się w regionach już rozwiniętych, natomiast w regionach zapóźnionych następuje jego stagnacja lub regres.
***
Każda próba nakładania podziałów porządkujących na otaczającą nas przestrzeń ma określone poznawcze konsekwencje, a ich charakter i rodzaj dokonywanych wyborów zależy od celu badania i dostępności danych. Zwykle przyjmujemy,
że przestrzeń, w której żyje i gospodaruje człowiek, jest uporządkowana zgodnie
z obowiązującym podziałem terytorialnym państwa na mniejsze obszary (jak
w Polsce: województwa, powiaty, gminy). Celem tego podziału jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej. Pamiętać jednak
trzeba, że jest on pewną (bardzo zresztą przydatną), ale jednak tylko konwencją.
Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich określa zbiór jednostek
terytorialnych, różniących się występowaniem i natężeniem cech właściwych dla
tego rozwoju oraz relacjami zachodzącymi między tymi cechami. Traktowany
syntetycznie rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich jest w przestrzeni
rozłożony nierównomiernie, ale tworzy pewne układy czy koncentracje aktywności społeczno-gospodarczej, których specyfikę dostrzec można na istotnym dla
niego poziomie analizy agregacji przestrzennej. Zazwyczaj jest to poziom jednostek
lokalnych (gmin). Powiązania strukturalno-funkcjonalne tej działalności w przestrzeni pozwalają wydzielić określone zespoły jednostek o wspólnych cechach – tj.
typy. Ten układ typologicznie jednorodnych obszarów, w zakresie interesującej
nas problematyki niezależny jest od (administracyjnego) układu regionalnego.
Dokonany przegląd badań potwierdza, że im niższy poziom agregacji jednostek przyjmuje się, tym głębiej można wejść w strukturę badanych zjawisk. Na najniższym szczeblu agregacji przestrzennej (gminnym) uzyskujemy najbardziej
szczegółowy obraz zróżnicowania przestrzennego. Jest to poziom, przy którym
unika się uśredniania pomiaru, który siłą rzeczy występuje w większej jednostce
administracyjnej i nie tracimy możliwości uwzględniania czynników ważnych na
lokalnym poziomie. Wadą analiz prowadzonych na poziomie gminnym jest mała
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dostępność i rzetelność (wrażliwość na zdarzenia incydentalne) danych statystycznych, co utrudnia opis rzeczywistości społeczno-gospodarczej metodami ilościowymi. Ale traktując gminę jako jednostkę porządkową, jednocześnie odkrywa
się zróżnicowanie najbliższe tej rzeczywistości72.
W kontekście poczynionych w tym rozdziale rozważań przyjęto pewne założenia niezbędne do dalszych analiz ujętych w kolejnych rozdziałach. Każdy wyznaczony w układzie terytorialnym jednorodny typologicznie obszar określony
zostanie następującymi warunkami:
 w jego skład wchodzą jednostki wyróżnione według jednej agregacji,
 konkretna jednostka terytorialna przyporządkowana jest do jednego typu,
 przynależność do typu określa jego pewną specyfikę,
 posiada homogeniczną strukturę względem określonych kryteriów,
 każdy typ można zinterpretować poprzez jego profil gospodarczy,
 społeczność lokalną jednostek danego typu charakteryzują podobne właściwości,
 jednostki zaliczone do tego samego typu nie muszą tworzyć zwartej całości
(możliwy jest rozkład mozaikowy).
Różnorodne studia, klasyfikacje i oceny obszarów wiejskich uwzględniające
ich profil społeczno-gospodarczy tworzone są w zależności od celów i perspektyw
badawczych, nie mają zatem żadnej samoistnej specyfiki. Ponadto przyjęte kryteria opisu czy metoda analizy obszarów wiejskich determinują obraz przestrzennego ich zróżnicowania, który może rysować się odmiennie. Stąd wielość ich
empirycznych egzemplifikacji. Ważne jest jednak to, by uzyskany rozkład nadawał
się do merytorycznej interpretacji.
72

Warto jednak pamiętać, że gmina też nie jest jednostką wewnętrznie jednorodną, często w jej ramach
występują specyficzne strefy, np. o cechach wykorzystywanych dla celów rekreacyjnych, rolniczych,
działalności pozarolniczej (np. wsie koncentrujące lokalny handel) itp. Przy zejściu „w głąb” gminy
tracą jednak sens metody ilościowe analizy, właściwsze okazują się techniki jakościowe.
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