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POZIOM ROZWOJU SPOłECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH
W POLSCE – ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE
EFEKTÓW SPOłECZNO-GOSPODARCZYCH
4.1. Historyczne podziały obecnego obszaru Polski jako czynnik
zróżnicowania przestrzennego rozwoju obszarów wiejskich
Polska, w tym obszary wiejskie, to kraj o bardzo silnie zróżnicowanych przestrzennie strukturach gospodarczych i społecznych. W znacznym stopniu jest to konsekwencją różnych losów historycznych poszczególnych regionów73. Znaczący wpływ
na dzisiejsze zróżnicowanie przestrzenne ma fakt, że przez ponad 100 lat (od 1795 r.,
tj. III rozbioru Polski, do odzyskania niepodległości w 1918 r.) Polska podzielona była na trzy części, a każda z nich rozwijała się pod wpływem odmiennych systemów politycznych, prawnych i gospodarczych takich mocarstw, jak: Prusy, Austro-Węgry
i Rosja. Nie bez znaczenia jest również to, że wiek XIX to czas fundamentalnych przemian gospodarczych (rewolucja przemysłowa, kształtuje się kapitalistyczny rynek preferujący przedsiębiorcze jednostki) i społecznych (uwłaszczenie chłopów,
upowszechnienie edukacji podstawowej) w Europie. Chociaż zmiany ekonomiczne
i społeczne są współzależne (jedne umożliwiają drugie i na odwrót), to nie sposób nie
podkreślić, że w każdym z trzech zaborów sytuacja kształtowała się inaczej.
Na obszarze dawnego zaboru pruskiego, w którym najwcześniej rozpoczęto
reformę uwłaszczeniową chłopów74, funkcje rolnicze i pozarolnicze rozwijały się
73 Pisali na ten temat m.in.: [Eberhardt 1989], [Stasiak 1987, 1992], [Rosner 2011a, 2011b, 2012].
74 Reforma uwłaszczeniowa chłopów w zaborze pruskim miała charakter długoletniego procesu. Była

to
tzw. pruska droga do kapitalizmu, czyli stopniowe uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem, z zapewnieniem przewagi ekonomicznej i politycznej ziemiaństwa, tak by nie zmieniać rewolucyjnie podstaw gospodarki państwa. W latach 1807–1872 stopniowo uwłaszczono chłopów (nadano im ziemię przez nich
uprawianą na własność) za odszkodowaniem w formie nadziału ziemi lub w formie pieniężnej. Wraz
z uwłaszczeniem dokonano komasacji i regulacji gruntów, zlikwidowano serwituty i wspólnoty gruntowe. Dzięki temu nie dopuszczono do rozdrobnienia gospodarstw chłopskich, co np. nastąpiło w Galicji.

113

r04.qxd

2013-08-13

07:22

Page 114

Rozdział 4. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – zróżnicowanie...

jednocześnie, tworząc relatywnie najlepiej rozwinięty gospodarczo region kraju.
Polskie ziemie stały się zapleczem rolno-spożywczym monarchii pruskiej – rozwijało się tu głównie gorzelnictwo, cukrownictwo, a także młynarstwo, czyli gałęzie
związane bezpośrednio z rolnictwem. Uprzywilejowaną pozycję miały gospodarstwa chłopskie (silne ekonomicznie, największe obszarowo i posiadające własną siłę pociągową). Wykształciła się struktura agrarna, która obejmowała trzy elementy:
gospodarstwa dworskie (w okresie powojennym podlegające reformie rolnej
PKWN), gospodarstwa silne (o powierzchni powyżej kilkunastu ha) oraz drobne
gospodarstwa rolne. Te ostatnie zazwyczaj nie stanowiły podstawy do utrzymania
rodziny chłopskiej, ale często powiązane były przez pracę z gospodarstwami dworskimi lub miały źródło utrzymania w pracy poza rolnictwem. Również relatywnie
wcześniej niż w pozostałych zaborach powstawały tu organizacje chłopskie, uczące
rolników współdziałania dla interesu ogółu (jak kasy pożyczkowe, kółka rolnicze,
spółdzielnie), a także wcześniej wprowadzono na wsi obowiązek szkolny na poziomie podstawowym. W wyniku takich zmian Wielkopolskę charakteryzuje względnie
wysoki poziom wykształcenia ludności wiejskiej (również starszego pokolenia),
a procesy demograficzne nie odstają od wartości przeciętnych dla kraju. Zarówno
zasób kapitału ludzkiego, jak i społecznego kształtował się w tym regionie ewolucyjnie i silniej wrósł w tradycję chłopską [Rosner 2011b, s. 29].
Obszar dawnej Galicji, czyli zaboru austriackiego, charakteryzuje rozdrobniona struktura obszarowa gospodarstw chłopskich oraz specyficzna struktura
osadnicza oparta na dużych jednostkach wiejskich i gęstej sieci miast, stanowiących lokalne centra pozarolniczej działalności. Taki stan struktury agrarnej to
efekt zmian kapitalistycznych w XIX wieku, zapoczątkowanych uwłaszczeniem
chłopów w 1848 roku75, jak i specyfiki ówczesnego prawa spadkowego obowiązującego w państwie austro-węgierskim. Charakterystyczny dla galicyjskiego rolnictwa był „głód ziemi”, brak możliwości zatrudnienia się w przemyśle powodował
ciągły podział i tak małych już gospodarstw chłopskich pomiędzy dzieci. Małe,
skarlałe gospodarstwa produkowały często tylko na swoje potrzeby, a wszystko to
powodowało obniżenie kultury rolnej. W połowie XIX wieku gospodarstwa o powierzchni poniżej 3 ha stanowiły ok. 43% wszystkich gospodarstw (wśród nich
połowa miała poniżej 1 ha), które zajmowały zaledwie 14% areału ziemi w Galicji
[Bański 2007, s. 78]. Uwłaszczony chłop był pozostawiony własnemu losowi,
gdyż nie dbał o jego położenie rząd austriacki ani tym bardziej dwór. Folwarki po
75

Proces uwłaszczenia w zaborze austriackim prowadzono przez 10 lat. Niestety, nie towarzyszyła mu
reforma struktury agrarnej. Pozostawiono chłopom całość uprawianej ziemi, przy czym rząd zobowiązał się do zapłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom. W praktyce za ziemię zapłacili chłopi, obciążeni przez państwo specjalnym podatkiem.
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reformie uwłaszczeniowej pozbawione własnego sprzężaju i darmowej pracy, natomiast obciążone podatkami, szybko chyliły się do upadku [Groniowski 1976].
Galicja była biedna i przeludniona (na wsi mieszkało ponad 80% mieszkańców). Powstająca na wsi nadwyżka ludności zasadniczo tam pozostawała, dokonywał się więc dalszy podział ziemi i rozwarstwienie gospodarstw, powodując
postępującą pauperyzację wsi. Walkę z analfabetyzmem rozpoczęto dopiero pod
koniec XIX wieku. Brak dogodnych kredytów spowodował szerzenie się lichwy,
która utrudniała działalność gospodarczą na wsi [Łoziński 1978]. Ludność chłopska zmuszona była emigrować76 lub poszukiwać dodatkowych źródeł utrzymania
w mieście. Dojazdy do pracy odbywały się wahadłowo (też sezonowo). W konsekwencji ukształtował się typ gospodarstwa chłopsko-robotniczego (wg podejścia
rodzinnego) lub inaczej – typ ludności dwuzawodowej (wg podejścia jednostkowego). W literaturze przedmiotu można spotykać (opisuje to [Błąd 2011, s. 32–35])
różne określenia zjawiska łączenia pracy w gospodarstwie rolnym z pracą w przemyśle. Na przykład Maria Dziewicka używała sformułowania mieszany styl życia,
a gospodarstwa chłopsko-robotnicze nazywała: mieszane [1963, s. 21].
Wszystko to sprzyjało tworzeniu się gęstej sieci osadniczej. Teren dawnej Galicji charakteryzowała, i nadal tak jest, duża gęstość zaludnienia oraz korzystna struktura demograficzna mieszkańców. Pod tym względem różni się ona zasadniczo od
obszaru dawnego zaboru rosyjskiego, gdzie w strukturze sieci osadniczej dominują
wsie małe i często o rozproszonej zabudowie obok słabo rozwiniętej sieci miast o lokalnym znaczeniu. Pod koniec XIX wieku w zaborze rosyjskim nastąpiło odebranie
praw miejskich niektórym ośrodkom, co spowodowało ich upadek i peryferyzację.
W stosunku do pozostałych zaborów właśnie tu najpóźniej rozpoczęto walkę z analfabetyzmem. Dopiero w latach 90. XIX wieku wprowadzono szkolnictwo powszechne na wieś, która była bardzo zacofana również pod względem infrastruktury.
Ponadto, konsekwentnie odnosząc się do kwestii uwłaszczenia, to obszar
dawnego zaboru rosyjskiego najpóźniej objęty był tym procesem i miał tu charakter wybitnie polityczny77. Uwłaszczenie odbyło się w ramach jednorazowego aktu,
niezmieniającego wcześniejszych użytkowników gruntów (gospodarstwa nie mogły mieć mniej niż 6 morgów) i nierozwiązującego problemów łączących się z gospodarką wiejską (jak serwituty, różne formy ukrytej pańszczyzny, zapewnienie
76

Była to emigracja sezonowa (np. do Saksonii, Westfalii, Nadrenii) lub emigracja na czas dłuższy na
stałe (do Europy Zachodniej, do Ameryki Północnej i do Ameryki Południowej). Szacuje się [Bukraba-Rylska 2008, s. 25], że w okresie zaborów (po uwłaszczeniu) z Galicji wyemigrowało łącznie ponad 1,1 mln mieszkańców. Podobna skala emigracji miała miejsce w każdym z pozostałych zaborów.
77 W zaborze rosyjskim uwłaszczenie było kartą przetargową podczas powstania styczniowego. Najpierw
edykt uwłaszczeniowy wydał rząd powstańczy (Rząd Narodowy) w styczniu 1863 r., ale trudno było go
wcielić w życie, jedynie ustały wszelkie świadczenia chłopów na rzecz panów. Praktycznego uwłaszczenia
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siły roboczej w gospodarstwach dworskich). Ogólnie (za [Groniowski, Skowronek, 1987, s. 181 i następne]), zmniejszyła się liczba chłopów bez ziemi i nastąpiła likwidacja gospodarstw karłowatych, tym samym zwiększył się udział
gospodarstw średnich, które dominowały w strukturze rolnej wsi (stanowiąc około 35% gospodarstw). Na skutek działów rodzinnych następowało rozdrobnienie
gospodarstw rolnych, które jednak nie dorównywało podobnym procesom w ówczesnej Galicji.
Reasumując, w okresie zaborów ziemie polskie stanowiły trzy obszary peryferyjne trzech wielkich mocarstw. W konsekwencji ukształtowały się trzy typy obszarów wiejskich różniące się wieloma cechami, takimi jak: strukturą agrarną,
strukturą osadniczą, formą zabudowy, wyposażeniem w elementy infrastruktury,
jak i strukturą wykształcenia, strukturą demograficzną, gęstością zaludnienia, które w obecnej strukturze społeczno-gospodarczej regionów są ciągle widoczne
(por. [Stanny 2011a; Rosner 2012]).
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze stanęły przed bardzo
trudnym zadaniem rozwoju gospodarczego kraju, który był bardzo zniszczony
przez działania I wojny światowej (szczególnie Galicja, obszar byłego zaboru rosyjskiego i Mazury). Na wsi mieszkało w 1921 roku ok. 75% ludności kraju
(w 1939 r. – 70%). Z rolnictwa utrzymywało się wówczas ok. 63% ludności czynnej zawodowo i był to jeden z wyższych wskaźników w Europie. Wśród ludności
wiejskiej czynnej zawodowo ludność rolnicza stanowiła ponad 80% [Bański 2007,
s. 82]. Cechą charakterystyczną struktury agrarnej było silne jej zróżnicowanie
przestrzenne wynikające z warunków społeczno-gospodarczych w jakich rozwijało się rolnictwo w czasie zaborów. Podejmowane próby reformy agrarnej, zakończyły się w dopiero 1925 roku przyjęciem przez Sejm ustawy o parcelacji
i osadnictwie. Uzgadniała ona sposób podziału gruntów w majątkach i roczną powierzchnię gruntów podlegających parcelacji. Nie ograniczyło to jednak wielkiego popytu na ziemię. Trudną sytuację materialną mieszkańców wsi w okresie
międzywojennym determinowały głównie: przeludnienie, brak kapitału inwestycyjnego, niedostateczne wyposażenie techniczne, niska produktywność rolnictwa,
niska kultura rolna, niski poziom wykształcenia, niski poziom cywilizacyjny.
Przedwojenną strukturę własności gruntów rolnych zmienić miała reforma rolna
ogłoszona w 1944 roku w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
dokonał ukaz carski z 1864 r., który nadał wszystkim chłopom polskim, posiadaczom gruntów prawa
własności do ziemi – za odszkodowaniem na rzecz obszarników, wypłacanym przez państwo, chociaż
ukrytym w wysokim podatku gruntowym. Serwituty utrzymano, ale umożliwiono chłopom odzyskanie
gruntów zagarniętych bezprawnie przez dwory w latach 1846–1864. Bezrolnym obiecano przydzielenie ziem z dóbr narodowych, kościelnych i skonfiskowanych uczestnikom powstania.
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(PKWN). Ustalała ona m.in., że ziemia stanie się własnością chłopów, ustrój rolny będzie opierał się na prywatnych gospodarstwach rolnych78. Rezultaty reformy
były różne w zależności od regionu. Na silnie rozdrobnionym południu wielkich
majątków było mało, więc parcelacja nieznacznie wpłynęła na zmianę przeciętnej
wielkości gospodarstwa rolnego. We wschodniej i środkowej Polsce ziemie uzyskali robotnicy rolni i małe gospodarstwa, co w ograniczonym stopniu poprawiło
tam strukturę agrarną. Na zachodzie utworzono przede wszystkim nowe gospodarstwa, które otrzymali dawni robotnicy rolni lub ludność przesiedlona z innych
części kraju [Bański 2007, s. 87]. Ta polityczna decyzja jednak nie wspierała procesu zacierania różnic regionalnych, a wręcz je konserwowała (szerzej [Paliwoda
1964]). W dwa lata po zakończeniu wojny polityka rolna państwa zaczęła się
zmieniać i coraz większą rolę zaczęła odgrywać kolektywizacja rolnictwa. Zmierzała ona do utworzenia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osłabienia roli rolnictwa prywatnego, a tym samym miało to zapobiegać rozdrobnieniu ziemi.
Czynnik historyczny odpowiedzialny za istniejące zróżnicowanie w strukturze
i poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju związany jest również z przesunięciem granic państwowych po II wojnie światowej. W wyniku decyzji alianckich
na konferencjach (w 1945 r.) jałtańskiej i poczdamskiej, granicę Polski od wschodu
wyznaczyła zmodyfikowana nieco linia Curzona, a zachodnia granica kraju została
przesunięta na linię rzek Odra i Nysa Łużycka. Z terenów poniemieckich ludność
przesiedlono do Niemiec, a tereny te zasiedlone były między innymi przez dawnych mieszkańców regionów wschodnich. Nie były to obszary jednorodne pod
względem zaludnienia, co wiązało się z tym, że były zasiedlane w różny sposób
i różniły się z punktu widzenia zastanych struktur sektorowych [Rosner 2011a, s. 128].
Właściwie to brak zakorzenienia historycznego spowodował, że struktura gospodarcza i społeczna tworzone były od podstaw. Procesy strukturalne są zatem odmienne dla tego obszaru, który najpierw określany był jako Ziemie Odzyskane,
a obecnie funkcjonuje pod nazwą Ziemie Zachodnie i Północne Polski79.
Po wojnie skoncentrowano tu rolnictwo sektora państwowego, oparte na najemnej sile roboczej, które na początku lat 50. formalnie przekształcono w państwowe
78

Za pośrednictwem Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ) grunty gospodarstw o powierzchni ponad
50 ha (na obszarach Ziem Odzyskanych dot. to gospodarstw ponad 100 ha) miały być rozdzielone
między robotników rolnych, chłopów małorolnych i średniorolnych mających liczną rodzinę.
79 Ziemie Zachodnie i Północne, które przed 1945 r. należały do Rzeszy Niemieckiej i Wolnego Miasta Gdańska, a które Polska przejęła w 1945 r. na mocy układu poczdamskiego, obejmowały łącznie 102 855 km2
i stanowiły około 1/3 terytorium państwa polskiego w nowych granicach [Łach 1996]. Obszar Ziem
Zachodnich i Północnych nie tworzy osobnej jednostki geograficznej ani z punktu widzenia geografii
fizycznej, ani też geografii gospodarczej i społecznej. Nie jest również jednym regionem geograficzno-historycznym, składa się jednak z części kilku regionów: Dolnego Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur.
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gospodarstwa rolne (PGR). Zakres działalności sektora uspołecznionego w Polsce północno-zachodniej przedstawić można przy użyciu konkretnych mierników
(więcej [Stanny 2005, s. 247]). Pierwszy to udział użytków rolnych uspołecznionych w ogólnej liczbie użytków rolnych, który na wsi w tej części kraju wynosił
często prawie 60% (np. wg danych NSP 1988 dla obszaru wiejskiego w woj. zachodniopomorskim to 63%, przy średniej dla kraju 23,6%). Drugi to udział pracujących w rolnictwie uspołecznionym, wynoszący w niektórych województwach
Polski północnej nawet 30% (analogicznie wg NSP 1988 dla obszaru wiejskiego
w woj. zachodniopomorskim to 32%, przy średniej dla kraju 7%). Po restrukturyzacji sektora państwowego w latach 90. ziemia popegeerowska stała się podstawą,
z jednej strony, do powstania gospodarstw wielkoobszarowych, z drugiej, przemian w rolnictwie rodzinnym (tzn. powiększył się średni obszar gospodarstwa indywidualnego, w wyniku zakupu przez rolników ziemi państwowej). Jednocześnie
na wsi popegeerowskiej ujawniło się bezrobocie strukturalne (szerzej: [Frenkel
1997, s. 81]), zarówno jawne (zasilone głównie byłymi pracownikami PGR-ów), jak
i ukryte (powstałe w wyniku „przechowywania” w gospodarstwach indywidualnych zbędnej siły roboczej)80.
Tereny wiejskie Ziem Zachodnich i Północnych kraju mają w znacznym stopniu charakter rolniczy, charakteryzują się niską gęstością zaludnienia i relatywnie
rozproszonym osadnictwem. Działalność PGR-ów (w tym budowa osiedli) zapoczątkowała, co prawda, tendencje koncentracyjne w osadnictwie wiejskim, jednak
z braku odpowiednich nakładów na infrastrukturę techniczną i społeczną (i braku
jasnej koncepcji realizacji ośrodków centralnych) dała ona marne efekty [Stasiak
1982, s. 2]. Andrzej Rosner [2012, s. 38–39] zwraca uwagę, że mimo relatywnie
gęstej sieci małych miast nie wykształcił się tu wzór masowych dojazdów do pracy, natomiast osadniczy charakter tych ziem sprzyjał wysokiej mobilności przestrzennej ludności, z tym że odpływowi do miast towarzyszył napływ z miast, co
w efekcie dawało wymianę migracyjną w niewielkim stopniu wpływającą na struktury demograficzne wsi. To głównie komponenty przyrostu naturalnego wpływały na korzystną dynamikę demograficzną i relatywnie młodszą strukturę wieku
80

Wysokie bezrobocie jest tu typowym przykładem bezrobocia strukturalnego powstałego w wyniku restrukturyzacji rolnictwa państwowego. Dla przykładu, wyliczona na podstawie wyników PSR 1996 dla
woj. zachodniopomorskiego stopa bezrobocia w domowych gospodarstwach rolnych na wsi wyniosła
15,8%, przy średniej dla kraju 7,6%, zaś stopa zbędności w gospodarstwach indywidualnych (jako odsetek zbędnych całkowicie i częściowo do liczby aktywnych zawodowo) aż 31,2%. Jeżeli indykator
zmienimy na wskaźnik natężenia bezrobocia jawnego (tzn. w mianowniku zamiast liczby aktywnych
zawodowo wstawimy liczbę osób w wieku produkcyjnym), to analogicznie wartości wynoszą dla woj.
zachodniopomorskiego 13,4% i 29% (obliczenia własne na podstawie danych niepublikowanych
z PSR 1996, Departament Pracy, GUS).
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w tym regionie. Natomiast zdecydowanie słabo wypadają oceny zasobu kapitału
ludzkiego (szczególnie poziom wykształcenia) i kapitału społecznego, które należą do najmniej korzystnych ocen w stosunku do pozostałych obszarów w kraju
(więcej podrozdziały 5.2. i 6.2.1.).
Konsekwencje czynników historycznych, w postaci odmienności strukturalnych poszczególnych regionów, próbowano zacierać, podejmując strategiczne
decyzje gospodarcze i polityczne. Istotne działania rozpoczęto już w okresie międzywojennym, jednak okazał się on zbyt krótki, aby zrealizować tak ambitny cel81.
Również po II wojnie światowej podejmowane były kroki zmierzające w tym
kierunku. Pierwszym ważnym posunięciem było ustalenie granic podziału administracyjnego niepokrywającego się z przebiegiem granic XIX wieku i międzywojennych. W kolejnych reformach podziału administracyjnego kraju (1950, 1957,
1975) kryteria tworzenia granic zakazywały odtwarzania przebiegu granic rozbiorowych. Dopiero po reformie administracyjnej w 1999 roku nastąpiło częściowe
nałożenie się byłych granic rozbiorowych z nowym porządkiem administracyjnym82. Podkreślić warto (za [Rosner 2011, s. 31]), że jednym z celów polityki gospodarczej w II połowie XX wieku była spójność terytorialna kraju (w świetle
współczesnych jej kryteriów).
Strukturalne różnice gospodarcze i społeczne ukształtowane w wyniku opisanych powyżej zdarzeń historycznych wykazywały i nadal wykazują dużą oporność
na próby ich niwelowania. Siła czynników historycznych wydaje się być jednak
różna. Konsekwencje dawnych rozbiorów Polski mają większe znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich niż wydarzenia powojenne. Wynikać to może z faktu, że
okres rozbiorów trwał przez cały XIX wiek, który obfitował w kluczowe wydarzenia
81

Po zakończeniu I wojny światowej przystąpiono w Polsce przede wszystkim do odbudowy struktur
państwowych i ujednolicania prawa, w tym np. w zakresie upowszechnienia dla wszystkich szkolnictwa czy ujednolicania i rozbudowy sieci kolejowej. Największe działania celowe, pobudzające rozwój
gospodarczy w konkretnych regionach, wprowadzone zostały z inicjatywy ówczesnego wicepremiera
oraz szefa finansów Eugeniusza Kwiatkowskiego w 1936 r. Przystąpiono wówczas do realizacji 4-letniego planu gospodarczego. Najistotniejszą inicjatywą planu gospodarczego było powstanie Centralnego
Okręgu Przemysłowego (COP). W ramach budowanego COP, rozbudowany miał zostać przemysł
ciężki, zbrojeniowy, samolotowy oraz radiotechniczny. W ramach przedsięwzięć gospodarczych lat
30. podjęto także stałą rozbudowę portu przeładunkowego w Gdyni. Na rok przed wybuchem II wojny światowej zapowiedziano przystąpienie do realizacji 15-letniego planu gospodarczego. Realizację
planu podzielono na pięć mniejszych odcinków, z których każdy miał być wdrażany w życie przez 3 lata. Najpierw planowano usprawnić przemysł zbrojeniowy (pierwsza trzylatka), później miano zająć
się budownictwem dróg, rozbudową telekomunikacji, na końcu zaś przyjęto zadania zmierzające do
zatarcia różnic pomiędzy dobrze prosperującą gospodarczo Polską A, a słabiej rozwiniętą – Polską B.
Niestety, wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację planu.
82 Na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) dotyczy to głównie granicy woj. warmińsko-mazurskiego
z podlaskim i mazowieckim (była granica zaboru pruskiego z rosyjskim) oraz woj. podkarpackiego
z lubelskim i świętokrzyskim (była granica zaboru rosyjskiego z austriackim).
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społeczne, jak chociażby rewolucja przemysłowa czy uwłaszczenie chłopów. Jest
to również relatywnie dłuższy okres niż powojenny, socjalistyczny czas gospodarki
centralnie planowanej. Rozkład przestrzenny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego „uformowany według historycznego porządku”, korygowany jest jednak
przez inną tendencję. Jest to skłonność do koncentracji korzyści aglomeracyjnych
wokół ośrodków centralnych i peryferyzacji stref subregionalnych. A zatem do gry
czynnikowej dochodzą takie elementy, jak: renta położenia, renta opóźnienia,
a także przemiany systemowe zapoczątkowane w 1989 roku czy oddziaływanie
polityki regionalnej (jako polityki przestrzennej).

4.2. Przyjęty schemat procesu badawczego poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
Obszary wiejskie nie rozwijają się jako element autarkiczny, ale jako integralna
część całości systemu społeczno-gospodarczego kraju. Rozwój ten z natury rzeczy
jest zróżnicowany w przestrzeni. Każda teoria rozwoju regionalnego przyjmuje istnienie różnic terytorialnych za coś obiektywnego. Jednocześnie zakłada się a priori,
że istnienie ich jest niewskazane. Zarówno unijne, jak i krajowe dokumenty strategiczne wskazują, że należy dążyć do spójności terytorialnej rozumianej jako wyrównywanie poziomu rozwoju. Ale problematyka egalitaryzmu terytorialnego nie
jest sprawą łatwą, bowiem wiąże się z dylematem „równość czy efektywność”. Wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów (regionów) wyznaczają możliwości ograniczonych jednak zasobów kapitałowych. Stąd pojawia
się ów dylemat (więcej [Klamut 1991, s. 85; Szymla 2000, s. 35]), czy kierować je
do regionów zapewniających jak najbardziej efektywne ich wykorzystania, czy do regionów zapóźnionych w rozwoju i wymagających interwencji z zewnątrz? Problem ten
jest wyborem politycznym, zależnym od gospodarczych koncepcji efektywności
regionalnej i ściśle związany z polityką regionalną. Zadaniem nauki jest zaś opis
rzeczywistości, wskazanie różnic międzyterytorialnych, z podziałem na obszary
niskiego i wysokiego poziomu rozwoju83, wyznaczanie obszarów jednorodnych typologicznie. Oczywiście dyskusyjne są zawsze kryteria takiego podziału84.
W niniejszej pracy empiryczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oparta została (zgodnie z tym, co zapisano
w poprzednich rozdziałach) na założeniach, że:
83
84

Mogą również być obszary silne i słabe czy według innego przyjętego continuum.
Rozważania na ten temat prowadzili m.in.: [Kukliński 1980; Parysek 1997; Domański 2007; Strzelecki (red.) 2011; Korenik 2011].
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1) celem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich jest tworzenie
takich struktur gospodarczych i społecznych w środowisku lokalnym, które są
w stanie generować godziwe dochody mieszkańców, poprawiać dostępność
dóbr i usług publicznych i nie prowadzić do niekorzystnych zjawisk (jak np.
monofunkcyjności gospodarki lokalnej, przeludnienia agrarnego, depopulacji, bezrobocia, ubóstwa, marginalizacji),
2) dobór składowych tego analitycznego pojęcia nie może mieć charakteru uniwersalnego, ale powinien odzwierciedlać realne problemy polskiej wsi,
3) każda ze składowych będzie równoważna, gdyż nadanie wag poszczególnym
aspektom rozwoju obarczone jest zbyt dużym subiektywizmem.
Uwzględniając te założenia oraz przeprowadzone próby analityczne [Stanny
2011a, 2012a], po dokonaniu kwerendy literatury przedmiotu i na podstawie zaproponowanej metodyki badawczej przyjęto, że w polskich warunkach pomiar
rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich będzie uwzględniał:
1) charakterystykę struktury demograficznej [oznaczonej skrótem: Sd],
2) charakterystykę społeczności lokalnej [Ss],
3) charakterystykę rynku pracy [Rp],
4) stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D],
5) charakterystykę sektora rolniczego [Sr] i
6) charakterystykę sektora pozarolniczego [Spr].
Każda z powyższych składowych jest zbiorem cech empirycznych charakteryzujących strukturę przestrzeni społeczno-gospodarczej wyszególnionych w tabeli 4.1.
Możliwości pomiaru i oceny poszczególnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego są wyraźnie zróżnicowane. Dobór zmiennych jest tu wypadkową zarówno dostępności danych, jak i arbitralnych decyzji badacza. Autorka zdaje sobie
sprawę, że wynikają z tego oczywiście różne przybliżenia, ale od tego rodzaju subiektywizmu nie ma ucieczki, możliwe jest tylko mocniejsze lub słabsze uzasadnienie podejmowanych rozstrzygnięć.
Założono, że cechy empiryczne powinny spełniać m.in. następujące warunki:
1) możliwie wszechstronnie charakteryzować strukturę społeczno-gospodarczą
obszarów wiejskich, jednocześnie zakres miar powinien być ograniczony tylko do najbardziej uzasadnionych,
2) występować we wszystkich badanych jednostkach,
3) charakteryzować się niezbyt wysokim skorelowaniem ze sobą (aneks 1.),
4) wyróżniać się dużym zróżnicowaniem przestrzennym (wyrażonym współczynnikiem zmienności).
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Tabela 4.1. Wykaz cech empirycznych (xn) według przynależności do składowych (Xn) poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego
1.1.
1.2.
1.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

1. Charakterystyka demograficzna [Sd]
Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym
W
Współczynnik feminizacji w wieku 20–34 (liczba kobiet W
na 100 mężczyzn)
Współczynnik dynamiki demograficznej (iloraz
W
urodzeń do zgonów)

destymulanta
stymulanta

BDL 2009
BDL 2009

stymulanta

BDL
2007–2009*

2. Charakterystyka społeczności lokalnej [Ss]
Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich
W
stymulanta
PKW 2010
Liczba organizacji pozarządowych na 10 000 ludności
W
stymulanta JAWOR/KLON
BDL 2008
Odsetek ludności z wykształceniem średnim i wyższym
W
stymulanta
NSP 2002
wśród ludności dorosłej
Klienci pomocy społecznej (udział osób w rodzinach
M_W destymulanta MPiPS, BDL
objętych pomocą społeczną w ogóle ludności
2010
gminy)

3. Charakterystyka rynku pracy [Rp]
Natężenie bezrobocia (odsetek bezrobotnych
M_W destymulanta BDL 2010
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym)
3.9. Liczba pracujących wyłącznie lub głównie w rolnictwie
W destymulanta PRS 2002
indywidualnym na 100 ha użytków rolnych
3.10. Wskaźnik zatrudnienia (liczba pracujących na 100 osób
W
stymulanta
NSP 2002
w wieku produkcyjnym)
3.11. Atrakcyjność migracyjna dla migracji wewnętrznych
W
stymulanta
BDL
(iloraz salda do obrotu migracyjnego)
2007–2009*
3.8.

4. Dezagraryzacja [D]
4.12. Odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się
głównie z pracy poza rolnictwem
4.13. Odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych
prowadzących działalność pozarolniczą
4.14. Odsetek podmiotów gospodarczych pozarolniczych
w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych (suma
podmiotów z REGON i gospodarstw indywidualnych
wg ARiMR)

W

stymulanta

PSR 2002

W

stymulanta

PSR 2002

W

stymulanta BDL, ARiMR
2004–2006*

5. Charakterystyka sektora rolniczego [Sr]
5.15. Odsetek gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha
W
stymulanta
produkujących głównie na rynek
5.16. Wskaźnik zatrudnienia najemnego w rolnictwie (odsetek W
stymulanta
pracujących najemnie w rolnictwie w ogóle pracujących
w rolnictwie)
5.17. Odsetek gospodarstw kierowanych przez osoby
W
stymulanta
z co najmniej średnim wykształceniem rolniczym
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5.18.

Średni obszar gospodarstwa indywidualnego powyżej 1 ha W
użytków rolnych (w ha)
5.19. Wskaźnik absorpcji działań PROW (kwota dotacji
M_W
PROW, całość bez grup producenckich i pomocy
technicznej na 1 ha użytków rolnych w indywidualnych
gospodarstwach rolnych)

stymulanta

PSR 2010

stymulanta

ARiMR
2004–2006 *
PSR 2002

6. Charakterystyka sektora pozarolnicznego [Spr]
6.20. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych M_W stymulanta
podmiotów w REGON, sektor prywatny na 1000 osób
w wieku produkcyjnym)
6.21. Odsetek podmiotów świadczących usługi publiczne
M_W destymulanta
(suma podmiotów sektora publicznego i prywatnego
z sekcji O, P, Q, R do ogólnej liczby podmiotów
w REGON)
6.22. Odsetek zatrudnionych w usługach publicznych
W destymulanta
wśród zatrudnionych poza rolnictwem
6.23. Udział gospodarstw domowych utrzymujących się
W
stymulanta
z pracy na rachunek własny poza rolnictwem
na 1000 osób w wieku produkcyjnym

BDL 2009

BDL 2009

NSP 2002
NSP 2002

Objaśnienia: W – gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich; M_W – gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie
Źródła danych: BDL – Bank Danych Lokalnych; NSP – Narodowy Spis Powszechny; PSR – Powszechny Spis Rolny; PKW – Państwowa Komisja Wyborcza; ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
* współczynniki obliczone na podstawie średnich trzyletnich

Źródło: Opracowanie własne.

Charakterystyka sektora rolniczego
Charakterystyka sektora pozarolnicznego

Charakterystyka
sektora
pozarolnicznego

Dezagraryzacja

Charakterystyka
sektora rolniczego

Charakterystyka rynku pracy

Dezagraryzacja

Charakterystyka społeczności lokalnej

Charakterystyka
rynku pracy

Charakterystyka demograficzna

Charakterystyka
społeczności lokalnej

Tabela 4.2. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy składowymi poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Charakterystyka
demograficzna

r04.qxd

1

0.09

0.08

0.62

0.03

0.48

1

0.57

0.43

-0.32

0.36

1

0.25

-0.07

0.36

1

-0.17

0.76

1

-0.15
1

Źródło: Obliczenia własne.
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Pomiar poziomu rozwoju obszarów wiejskich jest niełatwym zadaniem (szerzej
podrozdział 3.1.). Przypomnijmy tu tylko, że zasadnicza trudność jego pomiaru polega
na przełożeniu tego teoretycznego (a nawet abstrakcyjnego) terminu na język wskaźników empirycznych. W tym zakresie nie istnieją powszechnie przyjęte wzorce jego
operacjonalizacji, które ułatwiałby zadanie. Charakteryzuje się on bardzo szerokim
spektrum poznawczym, dlatego konieczne jest analizowanie składowych tego rozwoju w formie uporządkowanej całości – elementów współtworzących system społeczno-gospodarczy. Siła określonego bodźca rozwoju wynika bowiem, nie tyle z jego
indywidualnej właściwości, ile z całego zespołu jego oddziaływań w tym systemie.
Przedstawiony rysunek 4.1. pokazuje przyjętą w pracy analizę pojęcia „rozwój
społeczno-gospodarczy”, w której problem polega na określeniu części składowych
jego konotacji w sposób użyteczny dla prowadzonego badania. Dla składowych
tych możliwe staje się dobranie wskaźników empirycznych, które po odpowiedniej standaryzacji zaaplikowane zostaną (input) do algorytmu matematycznego.
Zastosowanie odpowiedniej procedury statystycznej opartej na taksonomii wielokryterialnej85 (tu: porządkowaniu liniowym), doprowadzi do uzyskania klasyfikacji
gmin (output) według syntetycznej oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. W analogiczny sposób syntetycznej ocenie poddane będą kolejne składowe pojęcia. Następnie uporządkowane hierarchicznie jednostki pogrupowane
zostaną w klasy podobnego poziomu rozwoju. Czynności składające się na zastosowaną procedurę statystyczną to kolejno:
1) określenie głównych składowych poziomu rozwoju,
2) dobór cech empirycznych,
3) normalizacja zmiennych,
4) obliczenia sum unitaryzacji zerowanej,
5) grupowanie jednostek badanej zbiorowości według kryterium ogólnego
(Jenks Natural Breaks Classification),
6) określenie poziomu rozwoju.
Podstawowym narzędziem metod porządkowania liniowego jest syntetyczny
miernik osiągniętego poziomu rozwoju, będący funkcją syntetyzującą informacje
cząstkowe. Własnością miar syntetycznych jest porządkowanie zjawiska złożonego
za pomocą jednej wartości, co umożliwia analizy porównawcze. Miary te powstają
poprzez zastosowanie w jednej formule zasad normalizacji, ważenia i agregacji zmiennych. Jedną z zasadniczych metod przekształceń normalizacyjnych jest zastosowana
tu unitaryzacja zerowana, która ma na celu doprowadzenie ich do porównywalności
85

Więcej: [Młodak 2006, s. 44–45], [Grabiński, Wydymus, Zeliaś 1989, s. 25].
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Składowa
rozwoju

Zmienne
empiryczne

charakterystyka
struktury demograficznej

1.1., 1.2., 1.3.

charakterystyka
społeczności lokalnej

2.4., 2.5., 2.6., 2.7.

charakterystyka
rynku pracy

3.8., 3.9., 3.10., 3.11.

Input

dezagraryzacja
lokalnej gospodarki

4.12, 4.13., 4.14.

charakterystyka
sektora rolniczego

5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19.

charakterystyka
sektora pozarolniczego

6.20., 6.21., 6.22., 6.23.

Algorytm
matematyczny

Output
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina
gmina

Poziom
rozwoju

wysoki

średni

niski

Rys. 4.1. Schemat operacjonalizacji hierarchicznej klasyfikacji obszarów wiejskich według
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło: Opracowanie własne.

[Kukuła 2000]. Jako podstawę przyjęto rozstęp, czyli różnicę wartości najmniejszej i największej w danym zbiorze. Normalizację stymulanty dokonano poprzez
odjęcie liczby najmniejszej w danym zbiorze od jej wartości podstawowej (normalizowanej) i podzielenie wyniku przez rozstęp. Natomiast destymulanty – poprzez
odjęcie jej wartości podstawowej od wartości maksymalnej w danym zbiorze i podzielenie wyniku przez rozstęp87. W wyniku zastosowania formuły normalizacji
otrzymujemy zmienne o wartościach należących do przedziału [0;1].
Do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
w Polsce zastosowano metodę sum unitaryzacji zerowanej, z grupy taksonomicznych
metod bezwzorcowych. Cechuje się ona prostotą oraz małą utratą informacji podczas
86

ai – amin
Transformacja ta została przeprowadzana według wzoru: a'i = ______________ , gdzie: a'i – znormalizo(amax – amin)
wana i-ta zmienna; ai – normalizowana i-ta zmienna; amin – minimalna wartość występująca w zbiorze
danej zmiennej; amax – maksymalna wartość występująca w zbiorze danej zmiennej; (amax – amin)
– rozstęp danej zmiennej.
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agregacji, a polega na budowie syntetycznego indeksu będącego sumą znormalizowanych wartości wskaźników cząstkowych. Obliczenie wskaźnika syntetycznego następuje na podstawie wzoru:
1 m
Wi = __ Σ mi a'ijn
n j=1
gdzie:
a'ij – znormalizowana wartość j-tej cechy w i-tym obiekcie (po zamianie destymulant na stymulanty)
n – liczba obiektów, gdzie:
mi – współczynnik wagi cechy o numerze i
I

zaś: Σ mi = 1
i=1

Najbardziej zróżnicowane są poglądy na temat ważenia cech, tzn. nadawania
im zróżnicowanego znaczenia wyrażonego mnożeniem ich wartości przez odpowiednie nieujemne czynniki. Dotyczą one zarówno tego, czy w ogóle należy stosować systemy wag, jak i samego sposobu ich określania. Autorka stanęła przed
dylematem: albo zastosować wagi równe dla każdej zmiennej empirycznej, albo je
różnicować. Wybrano wariant pierwszy. Na decyzji zaważyła chęć ograniczenia
arbitralnych decyzji badacza (bądź zaangażowanych ekspertów) do znalezienia
odpowiednich wag, a także niedoskonałość dostępnych w tym zakresie formalnych metod statystycznych [Kukuła 2000, s. 152–179].
Zastosowanie powyższej procedury doprowadziło do uzyskania klasyfikacji
gmin według oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz oceny poszczególnych jego składowych. Zhierarchizowane jednostki następnie pogrupowano w klasy podobnego poziomu rozwoju, stosując metodę optymalizacji
George’a Jenksa zwaną Jenks Natural Breaks Classification [Jenks 1967, s. 186–190].
Metodę tę rekomenduje się do prezentacji danych niejednolitych, ponieważ uwypukla grupy o podobnych wartościach. Polega na minimalizacji zmienności w obrębie klasy, a maksymalizacji wariancji pomiędzy klasami, umieszczając w efekcie
granice przedziałów w miejscach „naturalnych przerw” w rozkładzie statystycznym (jest to iteracyjna metoda wykorzystująca sumy kwadratów odchyleń poszczególnych obserwacji). Jednostki badania znajdujące się w danej klasie są do
siebie podobne pod względem poziomu danego wskaźnika, jednakże nie zachowuje się ani jednakowej rozpiętości klas, ani jednakowej liczebności obiektów
w klasie [Pasławski 1993, s. 89–96]. Odstępując świadomie od podziału na klasy
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równoliczne lub o jednakowej rozpiętości przedziałów, przyjęto „filtr” oparty na
algorytmie statystycznym. Autorka założyła, że u podstaw istnieją pewne wartości statystyczne dla prezentowanego zdarzenia, które powinny być wskazane na
mapie, a granice klas nie powinny dzielić wartości podobnych.
Podkreślenia wymaga, że pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
(jak i ocena kolejnych składowych rozwoju), rozumiany jako przyporządkowanie
charakterystykom obiektów liczb w taki sposób, aby odzwierciedlały relacje wielkości lub równości zachodzące między obiektami, jest dokonywany w porządkowej
skali pomiarowej. Co więcej, składa się on z wielu skal ilorazowych (stosunkowych),
za pomocą których mierzymy zmienne empiryczne. Dokonując 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 względnie relacyjnym charakterze. Badacz wykorzystujący metody taksonomiczne do określania poziomu rozwoju skale te traktuje jako silniejsze
niż one w rzeczywistości są. Wykonując na nich kolejne operacje statystyczne, powinien być świadomy tego faktu. Bowiem kolejne poziomy uogólniania „dziedziczą”
słabości łączonych skal, w związku z tym pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego odzwierciedla zasadniczo relację porządkującą.

4.3. Charakterystyka przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego pod względem przyjętych kryteriów
Przedstawione dotychczas rozważania nad analizą pojęcia rozwój społeczno-gospodarczy pozwalają na podjęcie próby określenia pod tym względem zróżnicowania przestrzennego obszarów wiejskich kraju na podstawie dostępnych danych empirycznych pochodzących ze źródeł statystycznych. W tym celu dla
każdej składowej rozwoju społeczno-gospodarczego niezbędne jest określenie zestawu wskaźników (tab. 4.1.). Technika budowy sześciu syntetycznych miar dla
kolejnych aspektów rozwoju w oparciu o wskaźniki empiryczne jest identyczna
z tą, jaka zastosowana została dla zsyntetyzowania wszystkich 23 wskaźników empirycznych w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego (podrozdział 4.4.). Decyzja ta nie była oczywista, bowiem w analizie wielostopniowej autor staje przed
dylematem, na którym poziomie badania wprowadzić wartości syntetyzujące. Czy
dokonać syntezy pośredniej na poziomie zdefiniowanych kryteriów, czy wyznaczyć
miarę syntetyczną ze wskaźników empirycznych? Przeprowadzenie analizy dwuwariantowo wskazało w tym przypadku wysoką współzależność rozkładów (r = +0,989).
Jednak zdając sobie sprawę z faktu, że kolejne stopnie uogólniania miar składowych
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dziedziczą słabości łączonych skal, postanowiono zrezygnować z pośredniej agregacji aspektów rozwoju, a miarę syntetyczną obliczyć ze zmiennych empirycznych
(z założeniem ich równoważności).
Schemat badania (rys. 4.2.) przedstawia więc dwie fazy uogólniania wyników
czy – inaczej mówiąc – przechodzenia od danych empirycznych do uogólnionych
miar składowych rozwoju oraz od danych empirycznych do multikryterialnej miary syntetycznej osiągniętego poziomu rozwoju.

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

zmienne empiryczne
5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19.
1.1., 1.2., 1.3.

3.8., 3.9., 3.10., 3.11.

2.4., 2.5., 2.6., 2.7.

[Sd]

[ Ss]

6.20., 6.21., 6.22.,
6.23.

4.12., 4.13., 4.14.

[ Rp]

[D]

[ Sr]

[Spr]

zmienne syntetyczne

Rys. 4.2. Przyjęty kierunek składania zmiennych empirycznych w zmienne syntetyczne
Źródło: Opracowanie własne (oznaczenie zmiennych jak w tab. 4.1.).

Obecnie przechodzimy do analizy wyników prac statystycznych prowadzących do określenia zróżnicowania przestrzennego składowych poziomu rozwoju
gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Jak już wspomniano, poziom rozwoju
społeczno-gospodarczego składa się z sześciu aspektów problemowych, z których
każdy charakteryzowany jest przez kilka wskaźników empirycznych. Przypomnijmy je w kolejności, w jakiej zostaną tu omówione:
1) charakterystyka struktury demograficznej [oznaczona skrótem: Sd],
2) charakterystyka społeczności lokalnej [Ss],
3) charakterystyka rynku pracy [Rp],
4) zakres dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D],
5) charakterystyka sektora rolniczego [Sr] i
6) charakterystyka sektora pozarolniczego [Spr].
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Niewątpliwie wymienione aspekty są ze sobą wzajemnie powiązane, choć mają niezależny charakter, a pominięcie któregokolwiek zubożyłoby analizę. Uwagę
może zwracać brak w powyższym zestawie tematu stricte finansowego lub związanego z wyposażeniem infrastrukturalnym. Autorka przyjęła, że elementy te są
ważnymi czynnikami (lokalnymi zasobami: kapitałem finansowym i materialnym), które tworzą określone warunki do rozwoju gospodarczego (i zagadnienia
te będą analizowane w rozdziale 6.). Zadaniem tej części badania nie jest identyfikacja czynników jako warunków tego rozwoju ani badanie ich współzależności,
lecz ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

4.3.1. Charakterystyka struktury demograficznej
Przy budowie wskaźników demograficznych służących charakterystyce zróżnicowań przestrzennych składowej [Sd], uwzględniono najbardziej typowe cechy piramidy wieku, stosując miary możliwie proste do interpretacji. Pod uwagę wzięto:
starość populacji w sensie demograficznym, relację urodzeń do zgonów, ukazującą kierunek zmian struktury według wieku i skalę feminizacji w grupie wieku
20–34 lata, która w ujęciu przestrzennym – prócz deformacji płci – ujawnia też
efekty mobilności przestrzennej ludności. Pierwsza zmienna – odsetek ludności
w wieku poprodukcyjnym [1.1.] opisuje udział subpopulacji w wieku 60 lat i więcej
dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla mężczyzn w ogóle ludności gminy. Wartość informacyjna tego typu miar jest w pewnym sensie ograniczona, bo pokazuje udział
określonej grupy wieku, nie wskazując kierunku zmian (intensywności procesu starzenia się lub odmładzania populacji) czy relacji do innych grup struktury wieku.
Mając to na uwadze, postanowiono włączyć, jako miarę uzupełniającą – współczynnik tzw. dynamiki demograficznej [1.3.], będący ilorazem liczby urodzeń i liczby
zgonów. Odzwierciedla on generalnie relację między dolną i górną warstwą piramidy
wieku ludności. W pewnym sensie przedstawia zagadnienie prognostycznie, gdyż
zwichnięta struktura wieku w kierunku starzejącego się społeczeństwa, o cechach depopulacyjnych w danej gminie, wskazana zostaje wartością indeksu poniżej jedności.
Miernik ten obliczono jako średnią dla trzyletniego okresu 2007–200987.
Obliczony indeks dynamiki demograficznej wskazuje typowy dla tej miary podział obszarów wiejskich Polski na trzy części (rys. 4.3.). Pierwsza część północno-zachodnia (obszar Ziem Zachodnich i Północnych Polski – ZZiPP) oraz druga
87

Jest to o tyle ważne, że miary statystyczne dotyczące zdarzeń demograficznych wykazują pewną stabilność tylko wówczas, gdy dotyczą wystarczająco dużej populacji. Gmina jest jednostką zbyt małą,
aby dane dla jednego roku pozwalały na wnioskowanie na ich podstawie. Doświadczenie w tego typu
badaniu wskazuje, że okres trzech lat w znacznym stopniu eliminuje przypadkową zmienność danych.
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część południowo-wschodnia (obszar dawnej Galicji) – jest relatywnie młoda demograficznie, proporcja komponentów przyrostu naturalnego jest na tych obszarach korzystna (urodzenia>zgony). Trzecia część: wschodnia i centralna (obszar
dawnej Kongresówki oraz Śląsk), jest stara demograficznie, a wartość współczynnika w zasadzie nie przekracza jedności. Ogólny rozkład wskaźnika odzwierciedla
konsekwencje zarówno powojennych ruchów migracyjnych związanych z zasiedleniem ZZiPP (część północno-zachodnia kraju), ale też migracji wewnętrznych
związanych z forsowną industrializacją i urbanizacją (depopulacja ściany wschodniej). Stały drenaż kapitału ludzkiego z terenów subregionalnych Polski centralnej
i Śląska sprzyja niskiej prężności demograficznej tych obszarów.

Przedziały równoliczne
(urodzenia/zgony)
1,4 <
1,1–1,4
1,0–1,1
0,8–1,0
< 0,8
obszar miejski

Rys. 4.3. Relacja urodzeń do zgonów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.
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Ostatni z włączonych wskaźników charakteryzujących sytuację demograficzną – liczba kobiet na 100 mężczyzn w grupie wieku 20–34 lata [1.2.] wskazuje nie
tylko skalę deformacji struktury wg płci, lecz także siłę procesów migracyjnych,
których konsekwencją jest silna selektywność migracji według płci. Opisuje on
jedną z prawidłowości potwierdzanych w badaniach geograficznych przez Ernesta Ravensteina88, że w strumieniach migracyjnych przewagę liczebną mają kobiety.
Jej konsekwencją jest nadwyżka kobiet nad mężczyznami na obszarach napływowych i sytuacja odwrotna (relatywny niedostatek kobiet) w odpływowych. Efekt
strukturalny migracji ujawnia się w grupach wieku następujących po tych, w których natężenie migracji jest najwyższe. Przyjęcie dość szerokiego przedziału wieku
(20–34 lata) powoduje, że wskaźnik ten pokazuje skumulowane efekty procesów
migracyjnych, będące skutkiem zmian strukturalnych w lokalnej populacji [Rosner,
Stanny 2007c, s. 120]. Potwierdzają to również współczynniki korelacji (r>0,5)
natężenia feminizacji na obszarach wiejskich ze wskaźnikiem atrakcyjności migracyjnej oraz z odsetkiem gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy poza
rolnictwem.
Gminy o wysokim współczynniku feminizacji występują (rys. 4.4.) w pobliżu
głównych ośrodków regionalnych, na obszarach z rozwiniętą sferą usług turystycznych, na Śląsku Opolskim (efekt migracji mniejszości niemieckiej), ale i punktowo
w gminach typowo wiejskich (często depopulacyjnych). Wysoka maskulinizacja
(proces odwrotny) występuje w rejonie wschodniej i centralnej części kraju. Warto dodać, że w niemal 40% gmin na 100 mężczyzn w grupie wieku 20–34 lata
przypada mniej niż 90 kobiet.
Przedstawiony na rysunku 4.5. rozkład przestrzenny miary syntetycznej składowej Sd, wskazuje silny wpływ czynników historycznych. Wyraźnie zarysowuje
się podział na relatywnie korzystną i niekorzystną strukturę demograficzną, wyznaczony przez granice byłych rozbiorów Polski. Wschodnie regiony Polski, będące przez cały XIX wiek pod wpływem polityki byłego Imperium Rosyjskiego, były
relatywnie najbardziej zapóźnione cywilizacyjnie, a obecnie odznaczają się najniższym poziomem PKB per capita. Intensywna emigracja ze wsi („ucieczka” młodych do miast) trwale determinuje kierunek procesów demograficznych. Obszar
ten cechuje starość demograficzna, defeminizacja w wieku prokreacyjnym, niska
dynamika demograficzna, a w efekcie depopulacja. Zjawiska te charakterystyczne
88

Ernest Ravenstein [1885] w swoich pracach sformułował tzw. prawa migracyjne, a jedno z nich głosi, że wśród migrantów przebywających krótkie odległości dominują kobiety. Wersję uporządkowaną
prezentuje praca Everetta Lee (polski przedruk: [1972, s. 9–28]), a także np.: [Górny, Kaczmarczyk
2003, s. 14].
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Przedziały równoliczne
(K/100M)
98 <
94–98
91–94
87–91
< 87
obszar miejski

Rys. 4.4. Współczynnik feminizacji (w wieku 20–34 lata)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

są dla „obszarów problemowych”89, na których poza niekorzystnymi zmianami
o charakterze demograficznym obserwuje się stagnację, a często regres infrastruktury społecznej czy niekorzystne przekształcenia sieci osadniczej (czasem nawet
zanikanie całych wsi). Masowość powyższych zdarzeń typowa jest dla tzw. ściany
wschodniej i obserwowana systematycznie od lat 70. Największa koncentracja negatywnych zjawisk demograficznych występuje w gminach: 1) wzdłuż pogranicza
89

Więcej na temat w [Rosner (red.), 2002].
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wschodniego (Podlasie, Polesie i Wyżyna Lubelska) oraz 2) w Polsce centralnej
na obszarach subregionalnych, tj. peryferiach wojewódzkich (woj.: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, obejmując graniczący obszar woj. śląskiego i małopolskiego).

Klasy oceny
wg Jenk's Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (23%)
przeciętna (32%)
niekorzystna (45%)
poglądowa granica rozbiorowa
obszar miejski

Rys. 4.5. Miara syntetyczna w zakresie charakterystyki demograficznej [Sd]
Źródło: Opracowanie własne.

Zachodnia i północna część kraju odznacza się zdecydowanie korzystniejszym potencjałem demograficznym. Ponadprzeciętne wartości oceny przypisane
zostały obszarom, na których w wyniku zmian granic państwowych w 1945 roku
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notowano bardzo intensywne migracje osiedleńcze. Najkorzystniejsze wartości
wskaźnika syntetycznego notują zaś obszary cechujące się silnym poczuciem tożsamości regionalnej i kulturowej, z tradycyjnym modelem rodziny wiejskiej, jak
Wielkopolska i Kaszuby. Do tej grupy wliczyć należy też Małopolskę i Podkarpacie (w granicach dawnej Galicji), których społeczność lokalna nawiązuje do tradycji wiejskich i związana jest z posiadaniem ziemi, ale również z pracą najemną
poza gospodarstwem rolnym. Jednak na ogólny podział terytorialny w Polsce nakłada się inna tendencja, związana bezpośrednio z procesami migracyjnymi.
Młodsza w sensie demograficznym jest ludność zamieszkująca w sąsiedztwie dużych miast, starsza – na obszarach wiejskich leżących w oddaleniu od nich.

4.3.2. Charakterystyka społeczności lokalnej
Kolejne kryterium opisujące aspekty społeczne poziomu rozwoju obszarów
wiejskich to charakterystyka społeczności lokalnej [Ss]. Zdecydowanie jest to najtrudniejsza do empirycznego pomiaru składowa rozwoju, o trudno wymiernym
charakterze. Wachlarz cech wchodzących w skład agregatu Ss jest bardzo szeroki, zaś możliwości operacjonalizacji bardzo wąskie, ze względu na małą dostępność danych zbieranych według tej samej metodyki dla całego kraju. Przyjęto
założenie, że korzystna sytuacja jest wówczas, gdy elementy kapitału ludzkiego
i kapitału społecznego osiągają relatywnie wysoki poziom.
W ocenie jakości kapitału ludzkiego uwzględniono strukturę wykształcenia.
Włączono odsetek ludności z wykształceniem wyższym i średnim wśród ludności
dorosłej [wskaźnik 2.6.], rezygnując ze wskaźnika charakteryzującego udział ludności z niskim poziomem wykształcenia, jak niepełne podstawowe czy co najwyżej podstawowe. W tym drugim przypadku otrzymany rozkład przestrzenny byłby
silnie powiązany z udziałem ludności w starszym wieku i w znacznym stopniu byłaby to informacja o charakterze demograficznym.
Kwantyfikacja kapitału społecznego jest bardziej złożona. Postanowiono najpierw zmierzyć aktywność obywatelską i ogólnie pojętą zdolność mieszkańców do
współdziałania w interesie społecznym (aktywność społeczną), wykorzystując frekwencję wyborczą [2.4.] i koncentrację organizacji pozarządowych obliczoną jako
liczbę organizacji pozarządowych na 10 tys. ludności według danych udostępnionych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor90 [2.5.]. O ile rozkład przestrzenny drugiego
90

Stowarzyszenie Klon/Jawor jest największym źródłem wiedzy o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej Polaków i Polek. Od 12 lat dostarcza informacji o samoorganizującym
się społeczeństwie: organizacjach pozarządowych, ruchach obywatelskich, filantropii, wolontariacie
oraz społecznym zaangażowaniu Polaków i Polek, więcej na http://klon.org.pl/.
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wskaźnika nie tworzy zwartych obszarów koncentracji o podobnej wartości (wysoka dyspersja zmiennej), o tyle pierwszy już tak. Zatem został on włączony, mimo iż w literaturze często traktowany jest jako wskaźnik postaw obywatelskich.
Zakładając jednak, że postawy obywatelskie sprzyjają aktywności społecznej i podejmowaniu działań na rzecz środowiska społecznego, uznano go za pośredni
(o ograniczonej tzw. mocy wskaźnikowej) wskaźnik aktywności społecznej.
W analizie wykorzystana została informacja o frekwencji wyborczej w ostatnich wyborach prezydenckich w 2010 roku, udostępniona przez Państwową
Komisję Wyborczą. Dotyczy ona całych gmin, a więc w przypadku gmin miejsko-wiejskich dane obejmują również mieszkańców miast. Decyzja o wykorzystaniu
właśnie tych danych została podjęta po przeprowadzeniu trzech prób obliczeń
(dla wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich). Okazuje się,
że szczególnie w przypadku wyborów prezydenckich rozkład aktywności społeczności lokalnych wyjaśnić można w sposób logiczny. Wiąże się on bowiem z takimi cechami strukturalnymi społeczności lokalnej, jak: wykształcenie, starość
demograficzna, struktura źródeł utrzymania itp., co w przypadku wyborów samorządowych jest znacznie trudniejsze do interpretacji91.
Wysoka frekwencja wystąpiła na obszarach wokół dużych miast, charakteryzujących się relatywnie młodszą strukturą demograficzną i korzystniejszą strukturą edukacyjną ludności (rys. 4.6.). Tendencja ta obserwowana jest od lat na
każdym szczeblu wyborów w Polsce. Ponadto zaobserwowano, podobnie jak podczas wcześniejszych wyborów (2005 r.), że relatywnie najwyższą frekwencję zanotowano na obszarze Polski południowo-wschodniej oraz wschodniej, a także
w południowej części pogranicza województw mazowieckiego i łódzkiego. Odnosząc się do rozkładu przestrzennego92, należy zwrócić uwagę, że są to obszary rolnictwa chłopsko-robotniczego oraz rolnictwa rodzinnego, których mieszkańcy nie
należą do beneficjentów przemian dokonujących się po 1989 roku. Charakteryzuje
91

Wydaje się, że na frekwencje w wyborach samorządowych wpływ ma charakter lokalnej kampanii wyborczej, stopień zadowolenia z działania władzy, stopień skonfliktowania grup społecznych wobec lokalnych interesów i zaangażowanie w to władzy.
92 Paweł Krzemiński [2009] dokonuje regionalizacji przestrzeni społeczno-politycznej, wydzielając cztery odrębne grupy obszarowe. Według niego, pierwszą grupę stanowią obszary poddane w okresie
PRL-u przekształceniom pod wpływem sektora uspołecznionego. Tereny takie, związane raczej
z opcją lewicową, położone są głównie na ziemiach zachodnich oraz terenach dawnego zaboru pruskiego. Druga grupa, w której proces modernizacji przebiegał pod słabym wpływem sektora uspołecznionego, to rejon byłej Galicji, Górnego Śląska oraz Pomorza Gdańskiego. Wysokie poparcie
zdobywają tam ugrupowania prawicowe. Grupa trzecia, związana z opcją ludową, reprezentuje obszary rolnictwa indywidualnego, skupione głównie w obrębie granic historycznego Królestwa Polskiego
(Kongresowego). Do ostatniej grupy jednostek niestanowiącej zwartej całości przestrzennej ów autor
zalicza silnie zurbanizowane obszary dużych miast i ich aglomeracje. Najwyższe poparcie zdobywają
tam ugrupowania i partie liberalne.
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je relatywnie wysokie bezrobocie ukryte w rolnictwie, niekorzystna struktura agrarna i ogólnie niższa ocena sytuacji gospodarczej. Tereny te zamieszkuje ludność silniej związana z Kościołem i jest to elektorat o bardzo tradycyjnych prawicowych
poglądach. Wyjątkiem są rejony o dużym udziale mniejszości wyznaniowych lub
narodowych – tam obserwuje się niższy odsetek głosujących oraz wyższe poparcie dla lewicy [Krzemiński 2009, s. 278].
Z drugiej strony, najniższą aktywność wyborczą wykazali mieszkańcy obszarów
popegeerowskich, gdzie na tak niską mobilizację (często poniżej 40%) składa się
niskie poczucie odpowiedzialności za losy swoje i swojej rodziny, anomia społeczna,

Przedziały równoliczne
(w %)
57 <
52–57
49–52
45–49
< 45
obszar miejski

Rys. 4.6. Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.
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bieda, jak i brak ugruntowanej tradycji (wynikających z niej postaw, norm, kultury). Generalnie, zróżnicowanie frekwencji (a także preferencji wyborczych) ma
dość trwały charakter. Pomimo dużej zmienności sympatii politycznych w kolejnych wyborach, strefy wpływów poszczególnych opcji są ciągle dostrzegalne.
Wnioski te potwierdzają wcześniejsze badania z zakresu geografii wyborczej Polski
(m.in. [Zarycki 1997; Bartkowski 2003]).
Mając powyższe na uwadze, uznano, że destymulantą rozwoju jest bierne
uczestnictwo lokalnej społeczności w życiu publicznym, będące często wynikiem
niskiego poziomu nie tylko wykształcenia, lecz także zamożności. Pauperyzacja
grup społecznych prowadzi do wykluczenia społecznego. Przyjęto więc, jako miarę
marginesu biedy w lokalnej strukturze, udział klientów pomocy społecznej [2.7.]93.
Użyty wskaźnik został wyliczony jako udział ludności w rodzinach objętych pomocą społeczną w ogólnej liczbie ludności danej jednostki terytorialnej (włącznie
z miastem gminnym)94. Zasiłki otrzymywane przez członka takiego gospodarstwa
domowego w rzeczywistości służą całej rodzinie, przy czym zasady uprawniające
do korzystania ze świadczeń nie są zrelatywizowane do zamożności danego środowiska lokalnego, ale określane w jednolitych dla samorządów przepisach.
Wskaźnik oparty na danych ze sprawozdań gminnych ośrodków pomocy społecznej ujawnia, jaką część lokalnej społeczności stanowią osoby, które z różnych
względów nie są w stanie samodzielnie zdobyć źródeł utrzymania i muszą korzystać z pomocy publicznej, z innej strony – jakiej części tej społeczności lokalna
gospodarka nie dostarcza źródeł utrzymania. W ten sposób, pośrednio, wskaźnik
ten wiąże się z charakterystyką lokalnej struktury gospodarczej. Zakłada się przy
tym, że pewna część beneficjentów systemu pomocy społecznej to osoby dotknięte przypadkami losowymi, przewlekłymi chorobami, rodziny wielodzietne itp.,
jednak nie ma racjonalnych powodów, aby ta część beneficjentów systemu była
silnie zróżnicowana przestrzennie. Druga część beneficjentów (np. długotrwale
bezrobotni, niedostosowani do zasad gospodarki rynkowej byli pracownicy
PGR-ów oraz ich rodziny) charakteryzuje się natomiast silnym zróżnicowaniem
przestrzennym.
Największy odsetek klientów pomocy społecznej (rys. 4.7.) typowy jest dla
obszarów popegeerowskich (Pomorza Środkowego, Warmii i Mazur) oraz
obszarów monofunkcyjnych rolniczo (np. wschodnich Kujaw). Również w Polsce
wschodniej występują rejony, gdzie prawie 1/5 mieszkańców należy do stałych
93

Kwota dochodów, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania
się o przyznanie świadczenia pieniężnego, to tzw. ustawowa granica ubóstwa.
94 Dotyczy liczby osób, którym przyznano decyzją świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych
ośrodków pomocy społecznej (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).
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klientów pomocy społecznej. Są to głównie gminy, których lokalny rynek pracy
uzależniony był przed 1989 rokiem od sektora państwowego, najczęściej zlokalizowanego w pobliskich miastach (np. obszar Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, Lubelskiego Zagłębia Węglowego, Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego
czy Karpackiego Okręgu Przemysłowego). Jednak nie tworzą one zwartych i dużych konglomeratów gmin, tak jak ma to miejsce w Polsce północnej.
Destymulanta ta silnie zaważyła na rozkładzie przestrzennym syntetycznej miary oceny w zakresie ogólnej charakterystyki lokalnej tkanki społecznej (rys. 4.8.).

Przedziały równoliczne
(w %)
20 <
15–20
12–15
8–12
<8
obszar miejski

Rys. 4.7. Klienci pomocy społecznej – udział osób w rodzinach objętych pomocą społeczną
w ogóle ludności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.
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Na najniższym poziomie uzyskanej miary syntetycznej Ss uplasowała się prawie połowa gmin w kraju. Większość z nich do końca lat 80. odznaczała się najwyższym
stopniem uspołecznienia gospodarki rolnej. Likwidacja w latach 90. państwowych
gospodarstw rolnych (PGR) spowodowała tam gwałtowny wzrost bezrobocia, które
do chwili obecnej utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Konsekwencją
trudnej sytuacji na rynku pracy jest właśnie m.in. wysoki udział klientów pomocy
społecznej czy niskie angażowanie się społeczności lokalnej w sprawy publiczne.
Obszar ten określany przymiotnikiem „popegeerowski” obejmuje swym zasięgiem
głównie woj. zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.

Klasy oceny
wg Jenk's Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (20%)
przeciętna (31%)
niekorzystna (49%)
obszar miejski

Rys. 4.8. Miara syntetyczna w zakresie charakterystyki społeczności lokalnej [Ss]
Źródło: Opracowanie własne.
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Należy jeszcze wymienić trzy enklawy niskich wartości miary syntetycznej:
1) region Śląska Opolskiego, będący obszarem czasowego lub stałego odpływu migracyjnego do Niemiec, który wpływa na strukturę zarówno społeczną, jak i demograficzną wsi, 2) obszar Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie restrukturyzacja
monofunkcyjnych struktur gospodarczych miast wpłynęła niekorzystnie na sytuację
dochodową ludności na wsi („wieś straciła” rynek zbytu) oraz 3) rolniczy region od
Żuław po Kujawy.
Gminy podmiejskie dużych miast Polski centralnej i południowej koncentrują kapitał ludzki o ponadprzeciętnych wartościach miernika Ss, a bliskość wielkomiejskiego rynku pracy oddziałuje szczególnie korzystnie na parametry struktury
społeczno-zawodowej mieszkańców. Generalnie, zanotowany w latach 90., szczególnie w Polsce południowo-wschodniej, awans edukacyjny młodzieży wiejskiej
(szerzej [Domalewski 2010, s. 196]) oraz wyższa aktywność społeczna ludności
wpływa również na korzystniejszą ogólną ocenę społeczności lokalnej w regionie
Małopolski, Śląska i Podkarpacia.

4.3.3. Charakterystyka rynku pracy
Podejmując się charakterystyki empirycznej rynku pracy na wsi, warto uporządkować pewne kategorie z nim związane. Najogólniej, na użytek tych badań,
ludność wiejską dzielimy na dwie grupy: ludność w gospodarstwach domowych
dysponujących gospodarstwem rolnym i pozostałych (skrótowo nazwać ją można ludnością bezrolną). Pierwsza z tych grup obejmuje ok. 60% ludności wiejskiej, druga ok. 40%. Grup tych nie należy mylić z osobami pracującymi
w rolnictwie i poza nim, zarówno część osób w rodzinach rolniczych pracuje bowiem poza gospodarstwem, jak i część ludności bezrolnej pracuje w rolnictwie,
tyle że jest to praca o charakterze najemnym. Oczywiście w obu grupach występują również osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Rysunek 4.9. porządkuje poszczególne kategorie, z których każda posiada pewną specyfikę (szerzej:
[Frenkel 1997; Frenkel, Rosner 2001]). W kolejnych składowych wykorzystane
zostaną tylko te charakterystyki, które uznano za niezbędne do realizacji celu niniejszych badań.
Skala niezrównoważenia regionalnego rynku pracy w Polsce jest bardzo duża. To bezdyskusyjne, choć ogólnikowe stwierdzenie wymagające pogłębionego
komentarza, wprowadza w kolejny temat, jakim jest charakterystyka rynku pracy
[Rp]. Kryterium to opisuje skalę nadwyżek podaży pracy, poprzez analizę natężenia bezrobocia rejestrowanego [3.8.], jak i nadmiernego zatrudnienia rolniczego
[3.9.] (interpretowanego pośrednio jako miara bezrobocia ukrytego w rolnictwie).
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LUDNOŚĆ
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Z GOSPODARSTWEM ROLNYM

WIEJSKA LUDNOŚĆ
BEZROLNA

Pracujący w gospodarstwie

Pracujący w rolnictwie (najemnie)

Pracujący poza gospodarstwem najemnie

Pracujący poza rolnictwem (najemnie)

Pracujący na rachunek własny

Pracujący na rachunek własny

Bezrobotni

Bezrobotni

Rys. 4.9. Kategorie ludności wiejskiej aktywnej zawodowo
Źródło: Opracowanie własne na podstawie metodyki GUS.

Jako element równoważący wprowadzono wskaźnik zatrudnienia [3.10.], przedstawiający pośrednio popyt na pracę. Z kolei atrakcyjność rynku pracy potwierdzają wskaźniki mobilności przestrzennej populacji, dlatego w składową Rp
włączono miarę efektywności migracyjnej [3.11.].
Nadwyżki wiejskich zasobów pracy, które bez dodatkowych warunków mogą
podlegać aktywizacji, występują w dwóch formach: bezrobocia jawnego oraz
ukrytego w zatrudnieniu rolniczym. Suma tych dwóch zasobów określa dopiero
rzeczywisty „aktualny” stan nierównowagi na rynku pracy dla ludności wiejskiej95. Ale specyficzny stosunek pracy charakterystyczny dla gospodarstw rodzinnych sprawia, że w rodzinach rolniczych bardzo rzadkim zjawiskiem jest
występowanie osób bezrobotnych w takim sensie, jakie nadaje im przepis, na podstawie którego bezrobotni rejestrują swój status w urzędzie pracy96. Większość
bezrobotnych zarejestrowanych spośród mieszkańców wsi wywodzi się z rodzin
bezrolnych. W przypadku osób w gospodarstwach domowych rolników, nadwyżki zasobów pracy w ogromnej większości nie są rejestrowane i przybierają formę
bezrobocia ukrytego. Pośrednio pokazują to dane BAEL, według których stopa
95

Dla ludności wiejskiej, a nie na wsi, gdyż presja na rynek pracy wywierana przez mieszkańców wsi dotyczy również miast, zwłaszcza lokalnych ośrodków miejskich.
96 W 2011 r. bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i mieszkających na wsi było 808 tys.,
a według BAEL ok. 632 tys. Różnica między tymi dwoma źródłami informacji o skali bezrobocia ma
charakter stały, BAEL wykazuje liczbę bezrobotnych wiejskich zawsze mniejszą od liczby zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Różnica tkwi w metodzie zbierania informacji i w definicji
osoby bezrobotnej (więcej www.stat.gov.pl).
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Przedziały równoliczne
(w %)
11 <
8–11
6–8
4–6
<4
obszar miejski

Rys. 4.10. Natężenie bezrobocia rejestrowanego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

bezrobocia97 wśród osób z rodzin rolniczych wynosiła w 2011 roku 5,1%, podczas
gdy z rodzin bezrolnych 12,9%. Różnice te potwierdza wskaźnik zatrudnienia
(również wg BAEL 2011 r.), który dla ludności w wieku 15 lat i więcej z rodzin
rolniczych wynosił 62,5%, a bezrolnych 42,3% (szerzej: [Frenkel 2012, s. 50–63]).
Bezrobocie (rejestrowane) na wsi od wielu lat charakteryzuje się stosunkowo stabilnym rozkładem przestrzennym (rys. 4.10., porównaj [Atlas demograficzny… 1995,
97

Liczba bezrobotnych liczona do ogółu ludności aktywnej zawodowo (suma pracujących i bezrobotnych), w procentach.
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s. 78; Rosner (red.) 2007, s. 87; Raport Wyników NSP 2011, 2012, s. 147). Najwyższe natężenie bezrobocia utrzymuje się w Polsce zachodniej i północnej, podobnie w rejonie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i Kotliny Kłodzkiej (a więc
na terenach wysokiego udziału dawnego sektora państwowego w strukturze lokalnego rynku pracy) oraz na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. Warto jednak dodać, że tylko część obecnego bezrobocia wiejskiego w Polsce
zachodniej i północnej ma swoje źródło w restrukturyzacji dawnych PGR-ów,
w poważnym stopniu jest to wynik działania innych czynników, np. większego
udziału na wsi ludności bezrolnej.
W regionach wysokiego bezrobocia występują obszary mniejszego jego nasilenia. Dzieje się tak zwłaszcza w sąsiedztwie dużych miast o rozwiniętej strukturze funkcji miejskich. Relatywnie niskie natężenie bezrobocia charakteryzuje
także obszary monofunkcyjne rolnicze, z których w latach 70. dokonywały się najbardziej intensywne migracje do miast, co w konsekwencji doprowadziło do bardzo niskiej podaży zasobów pracy na wsi.
Na wsi, obok bezrobocia w formie jawnej, a więc określanego poprzez rejestrację
w systemie urzędów pracy, występuje także bezrobocie ukryte w postaci przerostów
zatrudnienia w rolnictwie rodzinnym. Aby określić skalę tego typu bezrobocia, trzeba
przede wszystkim rozróżnić dwie kwestie (więcej: [Rosner, Stanny 2007b, s. 84]). Są
to przerosty zatrudnienia aktualne (występujące przy obecnych strukturach rolnictwa) i potencjalne (suma aktualnych przerostów oraz efektów procesów demograficznych, procesów migracyjnych, jak i oczekiwanych zmian strukturalnych rolnictwa,
a także postępujących stale zmian w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze
oszczędzające pracę). Szacowanie przerostów zatrudnienia rolniczego jest procedurą
skomplikowaną i nie ma powszechnie przyjętej metody, która pozwoliłaby na dokonanie niebudzących wątpliwości obliczeń. Ostatnie takie badanie przeprowadzone było
podczas Spisu Rolnego w 1996 roku. Okazało się, że osób pracujących w gospodarstwie, ale „zbędnych” w nim jest ponad 800 tys., co dawało stopę przerostów zatrudnienia rolniczego w sektorze gospodarstw rodzinnych ok. 20% [Frenkel 2001, s. 73].
Bezrobocie występujące w postaci ukrytej w rolnictwie chłopskim pod względem rozkładu przestrzennego wykazuje zbieżność z bezrobociem jawnym. Na jego
rozkład przestrzenny wpływają przede wszystkim dwa czynniki: utrata pracy przez
osoby wcześniej łączące pracę w gospodarstwie i poza nim oraz utrudniony odpływ
do pracy poza rolnictwem dorastającej młodzieży z rodzin chłopskich [Rosner 2002,
s. 17]. Najwyższy poziom osiąga ono w rejonie dawnej Galicji oraz na terenach wiejskich otaczających dawny COP. Tu też wysokie bezrobocie ukryte współwystępuje
z wysokim bezrobociem rejestrowanym. Zależność taką, choć o mniejszej skali, obserwujemy na Pomorzu Środkowym (w gminach popegeerowskich).
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Ale poza omówioną wyżej „aktualną” nadwyżką zasobów pracy mamy do
czynienia także z bardzo dużą „potencjalną” nadwyżką, którą rekrutować należy
z dwóch grup. Pierwszą tworzą osoby w wieku produkcyjnym utrzymujące się
z niezarobkowego źródła utrzymania. Ich status bierności zawodowej w wieku
zdolności do pracy często jest efektem „ucieczki” z rynku pracy. Druga grupa
ujawnia się w procesie przemian w strukturach agrarnych. Skala nadwyżek zasobów pracy szacowana bywa różnie, zależnie od tego, w jakim tempie przewidywane są procesy restrukturyzacji rolnictwa oraz jakie „docelowe” struktury bierze się
pod uwagę.
Gdyby zsumować bezrobocie jawne i ukryte w zatrudnieniu rolniczym, nadwyżki te można by szacować na ponad 1 mln [Frenkel 2001, s. 87]). Statystyczny
obraz potrzeb w zakresie miejsc pracy dla aktualnych nadwyżek odbiega od rzeczywistych potrzeb. Po pierwsze, część osób rejestrowanych jako bezrobotni
w rzeczywistości posiada pracę lub akceptuje swój status i nie zamierza go zmieniać. Dotyczy to również biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, którzy pracy nie szukają. Również część osób „zbędnych”, pracujących w gospodarstwach
rolnych, ma pracę poza gospodarstwem nierejestrowaną w statystykach. Z drugiej
strony, procesy przemian w rolnictwie dokonują się permanentnie, w wyniku czego zapotrzebowanie na pracę w tym sektorze ulega zmniejszeniu. W procesie tych
zmian należy zatem oczekiwać stale pojawiających się nowych „przerostów zatrudnienia”. W tym ujęciu równowagę rynku pracy trzeba traktować jako proces,
w którym obok aktualnych zasobów wciąż pojawiają się czynniki korygujące stan
zatrudnienia, takie jak przemiany w rolnictwie (działające na rzecz wzrostu nierównowagi rynku) i proces demograficznej reprodukcji zasobów pracy. Na wsi do
2015 roku będzie to proces działający jako czynnik zwiększający nierównowagę
o gasnącej sile oddziaływania – obecnie jest jeszcze przyrost ludności w wieku
produkcyjnym, ale następnie stopniowo będzie się przekształcał w czynnik o oddziaływaniu przeciwnym – ubytek zasobów (rys. 4.11.).
Istotnym problemem jest zatem konieczność zmniejszenia stopnia niewykorzystania zasobów pracy na obszarach wiejskich. Ta jasno zdefiniowana „potrzeba
jutra” ujęta została w unijnej strategii Europa 2020, zakładając rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Oznacza to wzmocnienie pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie
ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej,
aby pomóc ludziom przewidywać zmiany i radzić sobie z nimi oraz móc budować spójne społeczeństwo [Europa 2020, s. 20].
Paradoksalnie, szansę poprawy sytuacji na wsi upatrywać należy w głębokim
regresie liczebnym potencjalnych zasobów pracy w mieście (więcej w: [Stanny
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Rys. 4.11. Roczne przyrosty/ubytki ludności w wieku produkcyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Prognoza ludności Polski... 2009]; [BDL 1996–2007].

2012 b]). Starzenie się dużych miast ujawni nisze do zagospodarowania przez ludność z mniejszych miast lub ze wsi. Pojawią się możliwości „odchudzenia” wsi zarówno z bezrobocia jawnego, które zasadniczo dotyczy ludności bezrolnej, jak
i przede wszystkim z bezrobocia ukrytego, redukując stopę zbędności w rolnictwie (przeludnienia agrarnego).
Generalnie ujmując, globalne procesy starzenia się ludności i zmiany w podażowej stronie rynku pracy obejmują także obszary wiejskie. W konsekwencji prowadzi to do zupełnie nowej struktury społecznej, która dostosować się musi do
nowej rzeczywistości demograficznej [Schoenmaeckers, 2006, s. 133]. Podkreślenia wymaga trwały i nieodwracalny charakter tych zmian. I choć na wsi głębokość
ich będzie mniejsza niż w mieście, to tak samo będą to zmiany w perspektywie kolejnych dziesięcioleci nieuniknione i jednokierunkowe.
Od innej strony atrakcyjność rynku pracy pokazuje wskaźnik określany w literaturze jako miara atrakcyjności lub efektywności migracyjnej98. Wskazuje ona de
facto obszary napływu i odpływu ludności w odniesieniu do wielkości strumienia
osób zmieniających miejsce zamieszkania (iloraz salda migracji do ich obrotu).
Budowa samego wskaźnika powoduje, że mieści się on w przedziale od -1 do +1.
Wartość -1 oznacza, że z danego terenu występuje wyłącznie odpływ migracyjny,
98

Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej obliczony został na podstawie danych dla trzech lat 2007, 2008,
2009 z analogicznych powodów jak współczynnik [1.3.].
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na obszarach zrównoważonej wymiany migracyjnej ludności (napływ jest równy
odpływowi) wartość wskaźnika wynosi 0, a na tych obszarach, gdzie napływ przewyższa odpływ – wartości wskaźnika są dodatnie, zaś w sytuacji skrajnej, kiedy
napływowi nie towarzyszy odpływ, osiąga +199.
Interpretacja tego wskaźnika jako miary atrakcyjności rynku pracy jest uzasadniona, bowiem ludzie migrują z chęci poprawy bytu, a najczęstszym motywem
migracji jest obecnie „praca” (porównaj [Rosner 1999; Zdrojewski 2000; Górny,
Kaczmarczyk 2003; Grabowska-Lusińska, Okólski 2009]). Najczęściej uczestniczą w nich ludzie młodzi, o coraz wyższych aspiracjach zawodowych i płacowych,
nieakceptujący trudnych warunków życia i pracy w rolnictwie, przy braku perspektyw znalezienia na miejscu zatrudnienia pozarolniczego. W migracjach kierują się głównie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na pracę, inaczej – gdzie
lokalna gospodarka wykazuje zdolność do kreacji i utrzymania miejsc pracy.
Wspomniane już wcześniej prawa migracji Ernesta Ravensteina [Lee 1972,
s. 10–11], a więc zależności kierujące procesami migracji wewnętrznych opisane
jeszcze w XIX wieku, potwierdzają zatem swoją aktualność. Wskazują, że w strumieniu odpływu ze wsi przewagę liczebną mają osoby, które są szczególnie ważne
dla kształtowania lokalnego kapitału ludzkiego i społecznego [Rosner 2012, s. 134].
Omawiany wskaźnik atrakcyjności migracyjnej identyfikuje więc gminy, w których występują uwarunkowania przyciągające migrantów, takie jak np. większe
możliwości znalezienia pracy, bliskość dużego miasta i dogodna komunikacja
z nim, niskie ceny gruntów, a także te jednostki administracyjne, w których dominują czynniki „odpychające”, m.in.: odległe położenie od ośrodków kluczowych,
ograniczony dostęp do usług publicznych, mała podaż pracy.
Rozkład przestrzenny wskaźnika [3.11] potwierdza tendencję do koncentracji ludności na obszarach sąsiadujących z miastami, zwłaszcza z miastami dużymi (rys. 4.12.). Ośrodki wojewódzkie (z wyjątkiem Kielc i Rzeszowa) otoczone są
przez obszary wiejskie, dla których wartość wskaźnika jest wyższa niż +0,3. Również większość dawnych miast wojewódzkich, które w ostatnim podziale administracyjnym utraciły ten status, otacza taka strefa (wartość wskaźnika powyżej
+0,2), ale jej zasięg jest w większości przypadków zdecydowanie mniejszy. Choć
w przypadku takiego uogólnienia można by wskazać wiele wyjątków, np. miasta
COP czy dawnej Galicji.
Obszary nieatrakcyjne migracyjnie to niemal całe pogranicze wschodnie oraz
oddalone od większych miast obszary wiejskie województw: mazowieckiego,
99

Warto zauważyć, że skrajne wartości wskaźnika praktycznie nie pojawiają się w analizach opartych na rzeczywistych danych statystycznych, co jest zgodne z jednym z tzw. praw migracyjnych E.G. Ravensteina
(z 1885 r.), mówiącym, że strumieniowi migracyjnemu zawsze towarzyszy strumień przeciwny.
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Przedziały równoliczne
(saldo migracji
/obrót migracyjny)
0,17 <
0,04–0,17
-0,06–0,04
-0,17– -0,06
< -0,17
obszar miejski

Rys. 4.12. Atrakcyjność migracyjna dla migracji wewnętrznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także Pomorze Środkowe.
Poza wymienionymi regionami występuje, co prawda, wiele gmin o charakterze
odpływowym, jednak nigdzie nie tworzą zwartych skupisk.
Podsumowując wyniki charakterystyki rynku pracy, stwierdza się, że niskie
wartości miary syntetycznej [Rp] odnotowano w rejonach występowania dawnych
PGR-ów, gdzie dominują gospodarstwa wielkoobszarowe (Ziemie Zachodnie
i Północne) oraz w rejonach skrajnie rozdrobnionego rolnictwa rodzinnego, a co
za tym idzie, występowania dużego udziału gospodarstw nietowarowych (wschodnia
Małopolska, wschodnia Lubelszczyzna, Podkarpacie oraz rejon Staropolskiego
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Klasy oceny
wg Jenk's Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (25%)
przeciętna (31%)
niekorzystna (44%)
obszar miejski

Rys. 4.13. Miara syntetyczna w zakresie charakterystyki rynku pracy [Rp]
Źródło: Opracowanie własne.

Okręgu Przemysłowego). Są to jednoznacznie obszary o najwyższym stopniu niezrównoważenia rynku pracy (rys. 4.13.).
Drugi biegun rozkładu tej oceny koncentruje się zarówno w rejonach podmiejskich woj. warszawskigo, poznańskiego i łódzkiego, jak też w regionie podlaskim. Okazuje się, że zupełnie przeciwny charakter struktury społeczno-gospodarczej regionów generuje analogiczny wysoki poziom w kompleksowej
ocenie sytuacji rynku pracy. Otóż podobny rezultat syntetycznych miar może być
związany z bardzo różnymi sytuacjami; może wiązać się z rozwiniętym rynkiem
pracy (gminy wielofunkcyjne, podmiejskie), ale również z relatywnie bardzo niską
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podażą pracy (Podlasie). Ta z kolei wynika z charakteru struktury demograficznej (gminy stare demograficznie) i/lub charakteru tradycyjnego rolnictwa
rodzinnego (wysokie zatrudnienie w indywidualnych gospodarstwach rolnych),
które wchłania rodzinne nadwyżki siły roboczej przy braku pozarolniczych
miejsc pracy.
Proponowanym kierunkiem rozwiązań problemów wiejskiego rynku pracy
jest zwiększenie przepływu związanego z zatrudnieniem w cyklu wahadłowym. To
działanie wymaga jednak nie tylko względnego wzrostu liczby miejsc pracy w mieście dla mieszkańców obszarów wiejskich, lecz także wzrostu poziomu dostępności komunikacyjnej do miast. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego [2010, s. 111]
zakłada, że do roku 2020 zasięgiem izochrony drogowej 60 minut względem
miast wojewódzkich objęte zostanie 68% ludności kraju. Likwidacja dystansu
przestrzennego mierzonego czasem dojazdu jako bariery dostępu do dóbr, usług,
rynków pracy ułatwi mieszkańcom wsi możliwość zaspokajania potrzeb na godziwym poziomie, pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, czy większą aktywność zawodową.

4.3.4. Zakres dezagraryzacji lokalnej gospodarki
Pożądanym sposobem rozwoju obszarów wiejskich jest zmniejszanie zatrudnienia w rolnictwie, przy jednoczesnym zwiększaniu go poza nim. Kolejna składowa rozwoju opisująca zakres dezagraryzacji lokalnej gospodarki, ma za zadanie
ocenić poszczególne układy lokalne pod względem stopnia odchodzenia od tradycyjnej dominacji rolnictwa na wsi na rzecz innych funkcji gospodarczych. Zaawansowanie tego procesu zmierzono określając:
a) dywersyfikację źródeł utrzymania zarówno gospodarstw domowych ogółem
[wskaźnik 4.12. – odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy poza rolnictwem], jak i indywidualnych gospodarstw rolnych [4.13. – odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących działalność
pozarolniczą],
b) proporcję podmiotów gospodarczych, uwzględniając udział tych pozarolniczych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych [4.14.]. W tym przypadku
mianownik jest sumą podmiotów gospodarczych zrejestrowanych w REGON
oraz gospodarstw rolnych z bazy ARiMR (gospodarstw indywidualnych, beneficjentów płatności bezpośrednich)100.
100

Wskaźnik jest obliczony jako średnia trzyletnia dla lat 2004–2006 (co jest związane z pierwszym
okresem programowania UE), z analogicznym uzasadnieniem jak przy wskaźniku 3.11.
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Z uwagi na to, iż dwa pierwsze wskaźniki oparte zostały na danych NSP 2002
i PSR 2002 (dostępna statystyka nie pozwala na wykorzystanie bardziej aktualnych
danych), a opis ich czytelnik odnajdzie we wcześniejszych publikacjach Andrzeja
Rosnera i Moniki Stanny [2007b, s. 51–52], zrezygnowano tu z ich szczegółowej
prezentacji.
Natomiast warto zwrócić uwagę, że w gospodarstwie domowym występować
może kilka różnych typów źródeł utrzymania. Jednak w polskich warunkach,
przy relatywnie rozdrobnionej strukturze gospodarstw sektora rodzinnego, wskazane jest, aby dezagraryzacja gospodarcza obszarów wiejskich przebiegała również poprzez fazę wielodochodowości gospodarstw domowych użytkujących
ziemię (szerzej: [Błąd 2011]). W pracach na ten temat często mówi się o „dywersyfikacji” źródeł utrzymania gospodarstw domowych rolników. Omawiany
wskaźnik związany jest właśnie z tą specyfiką przebiegu procesu dezagraryzacji
gospodarczej obszarów wiejskich w Polsce. Dywersyfikacja dochodów rodzin
rolniczych w znacznym stopniu dokonuje się poprzez wzrost zarówno ilości, jak
i wagi w dochodach poszczególnych gospodarstw dochodów niezarobkowych.
Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego ważne jest, aby źródła
utrzymania z rolnictwa były zastępowane przez nierolnicze, ale pochodzące
z pracy dochody.
Wskaźnik [4.12.] pokazuje, że wysoki udział gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z dochodów pochodzących z pracy poza rolnictwem jest silnie zróżnicowany, a w znacznym stopniu zależy od przestrzennej dostępności
rynków miejskich (rys. 4.14.). Uogólniając, relatywnie niekorzystne wartości
wskaźnika występują na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego, korzystne – w rejonie chłopsko-robotniczej dawnej Galicji oraz w Wielkopolsce (południowo-zachodniej) i niemal w całym województwie pomorskim.
Kolejnym wskaźnikiem wykorzystanym dla charakterystyki stopnia dezagraryzacji gospodarczej obszarów wiejskich jest odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest inna niż rolnicza własna działalność
gospodarcza [4.13.]. Wskaźnik ten wpisuje się w problem dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rodzinnych, uwzględnia jednak inny jego aspekt. W tym
przypadku chodzi nie tylko o dochody z pracy, lecz także o własną aktywność
gospodarczą. Łączy on więc pewne aspekty problemu dywersyfikacji dochodów
z problemem przedsiębiorczości pozarolniczej. Z danych wynika, że łączenie
użytkowania gospodarstwa rolnego z prowadzeniem innej działalności na rachunek własny częściej występuje w rejonach zachodnich niż wschodnich. Na tę
prawidłowość nakładają się jednak dodatkowe elementy: jest ono częstsze na
obszarach podmiejskich i położonych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
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Przedziały równoliczne
(w %)
44 <
38–44
32–38
25–32
< 25
obszar miejski

Rys. 4.14. Odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z pracy poza rolnictwem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

niż na terenach wiejskich słabiej skomunikowanych. Ponadto łączeniu aktywności rolniczej i pozarolniczej prawdopodobnie sprzyja turystyczny charakter
regionu. Dlatego w rejonie Mazur, Pobrzeża Bałtyckiego, Karpat ten wskaźnik
jest wysoki.
Trzeci uwzględniony aspekt problemu dezagraryzacji wiejskiej gospodarki odnosi się do proporcji podmiotów gospodarczych w gminie w podziale na sektor
rolniczy i pozarolniczy. Szukano takiej miary, która ukazywałaby skalę udziału
podmiotów gospodarczych pozarolniczych w ogólnej liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą pozarolniczą i rolniczą. Oczywiście liczba podmiotów
151

r04.qxd

2013-08-13

07:22

Page 152

Rozdział 4. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – zróżnicowanie...

gospodarczych pozarolniczych, choć o ułomnej wiarygodności101, ale dostępna jest
w systemie REGON. Trudność pojawia się, gdy szukamy zbioru podmiotów związanych z rolnictwem. Pewnym wyjściem z tego problemu mogłaby być zamiana podmiotów prawnych na podmioty osób fizycznych, tzn. uwzględnienie zatrudnienia
w podziale na dwa sektory. Jednak te dane, podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych wskaźników, dostępne są tylko w statystyce spisowej z 2002 roku. Uznano, że bazując na dostępnej i nowszej statystyce ARiMR, taki zbiór podmiotów mogą
stanowić indywidualne gospodarstwa rolne, uzyskujące płatności bezpośrednie w ramach PROW 2004–2006 zagregowane według siedziby beneficjenta. W ten sposób
uzyskano indeks [4.14.], którego rozkład przestrzenny okazał się silnie skorelowany
z syntetyczną miarą dezagraryzacji lokalnej gospodarki (r = 0,92).
Unikając powtórzeń interpretacyjnych dotyczących podobnych rozkładów, zaznaczyć jednak należy, że w konfigurację przestrzenną wszystkich zmiennych składowej [D] istotnie wpisuje się podział kraju według dawnych granic rozbiorowych
na obszary o różnych stopniach natężenia. W przypadku ostatniej zmiennej zależność tę widać najbardziej (patrz rys. 4.15. z poglądową granicą rozbiorową). Posługując się adekwatną nomenklaturą, to na obszarze dawnego zaboru pruskiego
zdecydowanie dominują gminy należące do najkorzystniejszej klasy oceny wskaźnika, gdzie udział podmiotów pozarolniczych wynosi ponad 50%, co świadczy o zdywersyfikowanej strukturze gospodarki lokalnej. Natomiast obszar dawnej Kongresówki jest nadal silnie monofuncyjny rolniczo, bowiem skupiają się tu niemal wszystkie
gminy najniższego kwintyla oceny (udział pozarolniczych podmiotów wynosi ok. 25%
ogólnej liczby podmiotów zaliczonych do sektora rolniczego i pozarolniczego łącznie). Nieznacznie korzystniejsza ocena dotyczy obszaru dawnej Galicji, skoncentrowane są tu gminy o wartościach poniżej przeciętnych dla obszarów wiejskich
w kraju. Wyjątkiem jest obszar dawnej Rzeczpospolitej Krakowskiej, który odznacza się wysokim stopniem dezagraryzacji struktury sektorowej podmiotów gospodarczych. Sądzić można, że przyczyny takiego rozkładu tkwią w odziedziczonych
silnych i trwałych wzorcach czy postawach wobec tradycji rolniczej, jak i pozarolniczej aktywności gospodarczej, które konserwują struktury społeczno-gospodarcze.
Syntetyczny stopień dezagraryzacji [Sd] przestrzeni wiejskiej wykazuje cechy
rozkładu spolaryzowanego. Przede wszystkim wyraźny jest wpływ czynników historycznych (związanych z zasięgiem granic rozbiorowych, jak i powojenną zmianą
101

Są one obciążone niedokładnościami tego systemu, który informuje o liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, ale nie wymaga jednak po rejestracji rzeczywistego podjęcia działalności, wyrejestrowania podmiotu po zakończeniu działalności i nie określa skali przedsięwzięcia. Jednak
mimo wielu zastrzeżeń dane z systemu REGON okazują się jedynymi dostępnymi, ponadto spełniają podstawowe kryterium z punktu widzenia prowadzonej analizy: są zestawiane według wspólnej metody dla wszystkich gmin w kraju [Rosner, Stanny 2007, s. 76].
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Przedziały równoliczne
(w %)
64 <
46–64
33–46
24–33
< 24
poglądowa granica rozbiorowa
obszar miejski

Rys. 4.15. Odsetek pozarolniczych podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

granic), a w konsekwencji wynikających z nich zapóźnień rozwojowych. Na terenach wiejskich Polski wschodniej (obszar byłego zaboru rosyjskiego) stopień monofunkcyjności gospodarki jest wyższy w relacji do poziomu odnotowanego na
zachodzie i północy kraju (byłego zaboru pruskiego) oraz (choć w mniejszym
stopniu) na południu (w rejonie historycznej Galicji). Szczególnie województwa
lubelskie i podlaskie niemal w 70% gmin pokryte zostały klasą o najniższej ocenie,
co potwierdza relatywne opóźnienie procesów dywersyfikacji zatrudnienia i źródeł
utrzymania w tej części kraju. Podobne cechy wykazują obszary subregionalne
153
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Klasy oceny
wg Jenk's Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (46%)
przeciętna (25%)
niekorzystna (29%)
poglądowa granica rozbiorowa
obszar miejski

Rys. 4.16. Miara syntetyczna stopnia dezagraryzacji struktury gospodarki lokalnej [D]
Źródło: Opracowanie własne.

województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego (rys. 4.16.). Z kolei gospodarka w gminach województw Polski zachodniej (zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz pomorskiego i opolskiego) jest relatywnie bardziej
zaawansowana w procesach jej dezagraryzacji. W sumie aż 46% gmin wykazało
zbliżoną, relatywnie wysoką wartość wskaźnika syntetycznego. W czołówce gmin
o najwyższym poziomie zaawansowania tego pożądanego procesu znalazły się zasadniczo gminy podmiejskie największych ośrodków regionalnych (i podregionalnych) kraju. Wskazuje to na drugą zależność rozkładu, tzw. continuum centrum
–peryferia. Ten aspekt polaryzacji rozkładu potwierdza wielofunkcyjny charakter
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gospodarki w rejonach oddziaływania wielkich miast. Szczególnie modelowy
schemat widoczny jest wokół Warszawy czy Łodzi.
Charakterystyka stopnia dezagraryzacji struktury gospodarczej opiera się na
proporcjach między skalą sektora rolniczego i sektorów pozarolniczych (traktowanych jako jeden agregat). Nie uwzględnia ona „wewnętrznej” analizy tych sektorów.
Określenie wewnętrznych relacji w każdym z nich jest przedmiotem dwóch kolejnych kryteriów, definiujących oddzielnie funkcje gospodarcze obszarów wiejskich,
wyróżnionych jako charakterystyka sektora rolniczego i sektora pozarolniczego.

4.3.5. Charakterystyka sektorów gospodarczych: sektor rolniczy i sektor
pozarolniczy
Definiując funkcje gospodarcze obszarów wiejskich, wyróżniono charakterystykę sektora rolniczego (składowa 5) i sektora pozarolniczego (składowa 6). Stopień rozwoju funkcji rolniczej [Sr] określono w możliwych do operacjonalizacji
kategoriach ekonomicznych, pomijając zupełnie kwestie agrotechniczne i warunków przyrodniczych104. Miarę syntetyczną oparto m.in. na wskaźnikach opisujących: towarowość, koncentrację ziemi w rolnictwie indywidualnym oraz wsparcie
finansowe w ramach PROW. Ponadto założono, że im wyższe kompetencje rolnicze kadry kierującej gospodarstwami oraz wyższy udział zatrudnienia najemnego,
tym sytuacja w rolnictwie jest korzystniejsza.
Podobnie jak wcześniej, do charakterystyki empirycznej trzech zmiennych wykorzystano informacje statystyczne pochodzące z Powszechnego Spisu Rolnego
z 2002 roku, zaznaczając przy tym, iż brak jest nowszych danych. Są to istotne
wskaźniki, dla których nie udało się pozyskać danych substytutywnych o odpowiedniej mocy informacyjnej. Niewłączenie ich zubożyłoby analizę, bowiem ich istotność
merytoryczną potwierdzają inne badania (m.in. [Rosner, Stanny 2007b, s. 61–63]).
Pierwsza zmienna [5.15.] to odsetek gospodarstw indywidualnych (powyżej
1 ha) deklarujących, że produkują głównie na rynek. Rozkład przestrzenny udziału
gospodarstw towarowych wśród gospodarstw indywidualnych wskazuje relatywnie
niski ich odsetek w całym regionie Polski południowo-wschodniej (szczególnie na
terenie dawnej Galicji). Ma to niewątpliwie związek z rozdrobnieniem agrarnym
występującym w tej części kraju. Podobnie niski udział gospodarstw towarowych
występuje również w województwie śląskim. Także w tym przypadku decydującą
rolę odgrywa rozdrobnienie rolnictwa, a dodatkowo przemysłowy charakter regionu.
102

Cechy bardzo istotne w badaniach o innym charakterze, w przypadku prowadzonej analizy niemające jednak zasadniczego znaczenia.
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Na terenie Ziem Zachodnich i Północnych relatywnie niski udział gospodarstw
towarowych wśród indywidualnych może być związany z tym, że sąsiadują one
z gospodarstwami wielkoobszarowymi, powstałymi w wyniku restrukturyzacji dawnych gospodarstw sektora państwowego. Gospodarstwa te są wysokotowarowe,
część z nich przyjmuje formę przedsiębiorstw działających w sferze agrobiznesu,
dlatego nawet obiektywnie bardziej towarowe gospodarstwa indywidualne mogą
być postrzegane przez ich użytkowników (a jest to informacja deklaratywna), jako niewielkie i o słabym powiązaniu z rynkiem.
Poza tym dostrzec można, że wysoki udział gospodarstw towarowych występuje w Wielkopolsce, na Kujawach i północnym Mazowszu. Jednak na rozkład
ten nakłada się druga zależność – im dalej od dużego miasta, tym wyższy udział
gospodarstw towarowych, im bliżej aglomeracji, tym ich udział jest niższy. Może
to oznaczać, że oddziaływanie rynku miejskiego (zwłaszcza rynku pracy) dla użytkowników gospodarstw stanowi bodziec do szukania źródeł dochodów w działalności pozarolniczej.
Druga zmienna [5.16.] to odsetek pracujących najemnie w rolnictwie w ogóle
pracujących w rolnictwie103 (tzw. wskaźnik zatrudnienia najemnego). Dane do obliczenia tego wskaźnika uzyskano z niepublikowanych przez GUS informacji ze Spisu
Powszechnego 2002104. Jego zadaniem jest wskazanie obszarów, gdzie działalność
rolnicza realizowana jest poprzez funkcjonowanie przedsiębiorstw, a więc traktowana jest jako stymulanta rozwoju sfery agrobiznesu. Wysoki wskaźnik zatrudnienia
najemnego w rolnictwie cechuje obszary, na których przez prawie połowę XX wieku dominowała gospodarka uspołeczniona, tj. Ziemie Zachodnie i Północne oraz
obszar przedsiębiorczej i towarowej gospodarki Wielkopolski. Przykładowo, w województwie zachodniopomorskim niemal 30% pracujących w rolnictwie jest pracownikami najemnymi. Na drugim biegunie rozkładu zmiennej klasyfikuje się województwo
lubelskie ze wskaźnikiem wynoszącym zaledwie 3%. Generalnie niski wskaźnik zatrudnienia najemnego w rolnictwie poniżej 5%, cechuje obszar typowego rolnictwa
rodzinnego Polski centralnej i wschodniej (dawnych Ziem Polskich) i podobnie Polski południowo-wschodniej (dawnej Galicji). Linia podziału przebiega ponownie
wzdłuż byłych granic zaborowych (patrz rys. 4.17.).
Zatrudnienie najemne w rolnictwie wykazuje silny związek korelacyjny
z udziałem pozarolniczych podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych (r = 0,63), tj. składowej dezagraryzacji. Obie te zmienne pokazują inne aspekty istotnego problemu, mianowicie nadmiernej wagi funkcji
103

Klasyfikacja wg sekcji PKD (wg rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) obejmuje rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybołówstwo i rybactwo.
104 Dane udostępnione dzięki uprzejmości Departamentu Rynku Pracy GUS.
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rolniczej w strukturze gospodarczej na wsi. Z jednej strony, struktury gospodarki
lokalnej w podziale na sektor rolniczy i nierolniczy [zmienna 4.14.], z drugiej strony, struktury samego sektora rolniczego w podziale na gospodarkę chłopską oraz
niechłopską, czyli przedsiębiorczą, rynkową [zmienna 5.16.]. Więcej o korelacji
zmiennych w załącznikach (aneks 1).
Trzecia zmienna [5.17.] to odsetek gospodarstw rolnych kierowanych przez osobę
z co najmniej średnim wykształceniem rolniczym wśród kierujących gospodarstwami rolnymi. Trzeba podkreślić, że w tym przypadku brane są pod uwagę wszystkie
gospodarstwa rolne, a nie tylko sektora gospodarstw indywidualnych. Największy

Przedziały równoliczne
(w %)
19 <
10–19
5–10
3–5
<3
poglądowa granica rozbiorowa
obszar miejski

Rys. 4.17. Udział rolnictwa najemnego w zatrudnieniu ogółem w rolnictwie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.
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udział kierujących gospodarstwem deklarujących kierunkowe, zawodowe przygotowanie występuje w Wielkopolsce (generalnie jest to region o korzystnej strukturze
wykształcenia mieszkańców wsi). Wysoki wskaźnik jest charakterystyczny dla obszarów występowania gospodarstw wielkoobszarowych. Dobre przygotowanie zawodowe cechuje też rolników w niektórych regionach Polski wschodniej i centralnej, np.
w rejonie wyspecjalizowanej produkcji sadowniczej (Grójec) czy mlecznej (na północ od Warszawy) oraz na Roztoczu. Najmniejszy udział rolników z przygotowaniem
zawodowym występuje w rejonie chłopsko-robotniczym Polski południowo-wschodniej oraz w pasie biegnącym od centralnej część Kielecczyzny na północ, obejmując
obszary Mazowsza na wschód od Warszawy. Jest to region tradycyjnego rolnictwa
chłopskiego i słabego rozwoju funkcji pozarolniczych na wsi.
Czwarta zmienna [5.18.], odnosząca się do sektora rolniczego, to średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego prowadzącego działalność rolniczą powyżej 1 ha użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze. Poszukując miary
charakteryzującej za pomocą jednej wielkości typ struktury gospodarstw indywidualnych, nie udało się skonstruować bardziej odpowiedniej niż ta, choć wady tej przyjętej miary wydają się oczywiste. Biorąc pod uwagę wyniki spisów PSR 2002 i 2010
w zakresie przemian struktury obszarowej w rolnictwie, Walenty Poczta [2012,
s. 98] dokonuje analizy, z której wynika, że: wyraźnie ubyło małych i średnich gospodarstw rolnych oraz użytkowanych przez nie zasobów ziemi, nastąpił duży przyrost liczby gospodarstw i użytkowanych gruntów w grupach obszarowych powyżej
30 ha. Powołując się dalej na tego autora, można zakładać, że ubywa gospodarstw
z tych grup obszarowych, w których występują trudności w uzyskaniu parytetowego poziomu dochodów i możliwości rozwojowych, a przybywa gospodarstw w tych grupach obszarowych, gdzie odpowiedni dochód pozwala należycie pełnić funkcję konsumpcyjną
i produkcyjną [Poczta 2010, s. 99]. Dynamika zmian pozwala uznać, że średni obszar gospodarstwa wykazuje tendencję do wzrostu powierzchni, a jego wielkość
związana jest z osiągniętym poziomem procesów koncentracji, choć znaczącą wagę
dla rozkładu przestrzennego takiego wskaźnika mają czynniki natury historycznej105.
Dane Spisu Rolnego 2010 potwierdzają stabilność rozkładu przestrzennego średniego obszaru gospodarstw indywidualnych w relacji do danych PSR 2002 (mimo
wzrostu jego średniej powierzchni o ok. 40%). Z jednej strony, uwzględniają one
wpływ na strukturę tej grupy gospodarstw procesów restrukturyzacji rolnictwa dawnego sektora uspołecznionego, z drugiej, zamrożenie procesów koncentracji, a nawet po105

Odrębnym problemem dla oceny związku procesów koncentracji ziemi i zmian średniego obszaru gospodarstwa indywidualnego może wydawać się kwestia definicji samego pojęcia gospodarstwa rolnego.
Jednak z punktu widzenia prowadzonej analizy problem dotyczy przekrojowej przestrzennie charakterystyki sektora rolnego, a nie możliwości oceny dynamiki przemian, więc nie ma tu znaczenia.
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jawianie się zjawiska działów rodzinnych i związanego z tym procesu rozdrobnienia
struktury użytkowania ziemi w rejonach, w których na rynku nie było do sprzedaży
gruntów państwowych. W efekcie zarówno Ziemie Zachodnie i Północne, jak i Wielkopolska są dziś regionami, w których średni obszar gospodarstwa jest relatywnie wysoki. Przodują w rankingu woj. zachodniopomorskie (wg PSR 2010 – 23,36 ha)
i warmińsko-mazurskie (18,94 ha). Rolnictwo rozdrobnione to obecnie nie tylko region dawnej Galicji (gdzie średni obszar wynosi w woj. podkarpackim 2,63 ha i małopolskim 2,31 ha), lecz także województwo świętokrzyskie, wschodnia część łódzkiego i śląskiego, południowa mazowieckiego i zachodnia lubelskiego (rys. 4.18.).

Przedziały równoliczne
(w ha)
13,3 <
9,3–13,3
6,5–9,3
3,9–6,5
< 3,9
obszar miejski

Rys. 4.18. Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego powyżej 1 ha użytków rolnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.
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Mniej widocznym na kartogramie, ale istotnym w gospodarce przestrzennej
problemem jest zjawisko głębokiego rozdrobnienia struktury użytkowania ziemi
rolniczej w gminach podmiejskich ośrodków regionalnych. Rozwój suburbii powoduje, że w sąsiednich gminach występuje bardzo silny ruch budowlany, a wiele
wsi przekształca się w podmiejskie osiedla mieszkaniowe.
Ostatnia zmienna włączona do charakterystyki sektora rolniczego [5.19.] miała określać obszary koncentracji absorpcji środków pomocowych w ramach programu Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jednocześnie wskazując na
stopień (skalę) wykorzystania środków PROW przez gospodarstwa rolne w kraju.
Jako podstawę analizy zróżnicowania przestrzennego aktywności gospodarstw
rolnych w pozyskiwaniu świadczeń przyjęto wskaźnik obliczony przy użyciu danych uzyskanych z ARiMR za okres programowania 2004–2006. Tworzy go indeks logicznego powiązania sumarycznej kwoty dotacji PROW106 (średniej dla
całości dotacji bez grup producenckich i pomocy technicznej) w przeliczeniu na
1 ha użytków rolnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Mimo toczącej
się dyskusji na temat kwalifikacji poszczególnych działań jako prorozwojowych
lub prosocjalnych [Rowiński 2008, s. 67; Wigier (red.) 2008; Zawalińska 2009, s. 110;
Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów… 2009, s. 341] w pracy tej uznano,
że wspierają one zarówno podnoszenie poziomu życia, jak i szansę modernizacji
polskiego rolnictwa. Oczywiście popularność poszczególnych programów włączonych do konstrukcji tej miary jest regionalnie zróżnicowana (więcej: [Rudnicki
2010, s. 126–22]).
Analiza rozkładu przestrzennego (rys. 4.19.) wskazuje na dominującą pozycję gmin położonych w granicach województw wielkopolskiego (Nizina Wielkopolska) i kujawsko-pomorskiego (obszar Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej) oraz
w regionach: Pomorza Środkowego, Pojezierza Krajeńskiego, Pojezierza Lubuskiego, Bieszczad, Krainy Wielkich Jezior i północnego Mazowsza. Bardzo niski
poziom wykorzystania środków PROW odnotowano w obrębie obszarów wyróżniających się relatywnie korzystnymi warunkami przyrodniczymi dla rolnictwa,
jak: Nizina Śląska, Pogórze Karpackie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, a także Równina Pyrzycka. Do tej grupy gmin przynależą również jednostki silnie zurbanizowane, położone w rejonie Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia,
konurbacji Górnośląskiej. Ujawnia to ograniczenia w dostępie do działań PROW,
wynikające z kryterium zamieszkania beneficjenta środków unijnych na obszarach
106

Obejmuje kwotę przyznanej pomocy dla wniosków złożonych w ramach PROW 2004–2006 w podziale na gminy z uwzględnieniem działań: renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
obszary ONW, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt, zalesianie gruntów rolnych, dostosowanie do standardów unijnych, uzupełniające płatności obszarowe.
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Przedziały równoliczne
(w zł/ha UR)
568 <
478–568
388–478
298–388
< 298
obszar miejski

Rys. 4.19. Kwota dotacji z PROW na 1 ha użytków rolnych w rolnictwie indywidualnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

wiejskich lub w małych miastach. Można dokonać takiej interpretacji, że niski poziom wykorzystania funduszy PROW w strefie zurbanizowanej nie jest przejawem
bierności rolników, lecz wynika z ich zamieszkiwania w mieście.
Zbiór przedstawionych właśnie pięciu cech stanowią stymulanty składowej
charakteryzującej sektor rolniczy. Największy zwarty obszar wysokiej oceny obejmuje Nizinę Wielkopolską. Do obszaru tego przylega od północy powiat pilski
oraz Pojezierze Krajeńskie, odznaczające się również najwyższymi parametrami.
Od wschodu natomiast pomostem łączącym wysoki poziom rolnictwa Wielkopolski z Kujawami jest Pojezierze Inowrocławskie. Warto zauważyć, iż obszarem
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niskiego poziomu rozwoju funkcji rolniczej w województwie wielkopolskim jest
powiat koniński, pełniący głównie funkcje industrialne. Koniński kompleks przemysłowy jest, obok Górnego Śląska, Bełchatowa oraz okolic Turoszowa, obszarem, w którym środowisko przyrodnicze podlega szczególnie dużej antropopresji.
Pomimo że do charakterystyki sektora rolniczego nie przyjęto żadnego wskaźnika związanego bezpośrednio z produkcją rolniczą (roślinną lub zwierzęcą), to
dyspersja stopnia rozwoju funkcji rolniczej wydaje się być skorelowana z kompleksowym wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej107. Potwierdza to
istotna koncentracja gmin o korzystnej charakterystyce rozwoju funkcji rolniczej
m.in. na: Żuławach, Nizinie Szczecińskiej czy Nizinie Śląskiej, a zatem w rejonie
rolnictwa towarowego.
Zgodnie z wynikami syntetycznymi przedstawionymi na rysunku 4.20., do
klasy wysokiej oceny zakwalifikowało się 23% jednostek, wskazując jednocześnie,
że niemal połowa gmin (45%) uzyskuje podobną, niską, ocenę rozwoju funkcji rolniczej. Najniższy stopień rozwoju tej funkcji występuje w Polsce południowo-wschodniej (z wyjątkiem części Wyżyny Lubelskiej z Roztoczem), a więc tam,
gdzie współwystępuje duże rozdrobnienie agrarne, typowe jest zjawisko dwuzawodowości i wynikająca z niego tradycja migracji wahadłowych.
Podsumowując opis składowej charakteryzującej sektor rolniczy, należy
stwierdzić, że struktura agrarna sektora rodzinnego wykazywała i wykazuje bardzo silne zróżnicowanie, obok subregionów południowych, w których średni obszar gospodarstwa wynosi ok. 3 ha, występują subregiony o średnim obszarze
gospodarstwa rodzinnego przekraczającym 10 ha. Jednak silne zróżnicowania
przestrzenne dotyczą nie tylko cech agrarnych, lecz także społecznych, jak gęstość zaludnienia, struktura demograficzna, charakter procesów migracyjnych
(przewaga migracji definitywnych lub wahadłowych), utrwalone kulturowo wzory
współpracy, pomocy sąsiedzkiej, modelu rodziny, oczekiwań edukacyjnych wobec
dzieci itp. Przy tym istotnym zróżnicowaniu obszarów wiejskich bezsprzecznie
wspólną ich cechą jest to, że w strukturze gospodarczej funkcja rolnicza stanowi
zbyt duży udział, biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia czy źródeł utrzymania
itp. Z tego względu krajowe programy rozwoju społeczno-gospodarczego akcentują potrzebę restrukturyzacji rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich.
107

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG-PIB) opracowuje dane, oceniając
cztery elementy środowiska (glebę, klimat, rzeźbę terenu i warunki wodne), wpływające w sposób
najistotniejszy na przyrodnicze warunki produkcji rolniczej. Ocenę wszystkich czterech wskaźników
wyrażono wskaźnikiem kompleksowym jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (jrpp), będącym
sumą wartości ocen poszczególnych czynników i potraktowanym jako zmienna objaśniająca.
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Klasa oceny
wg Jenk's Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (23%)
przeciętna (33%)
niekorzystna (45%)
obszar miejski

Rys. 4.20. Miara syntetyczna w zakresie charakterystyki sektora rolniczego [Sr]
Źródło: Opracowanie własne.

Ocena rozwoju sektora pozarolniczego, jako zbioru pozostałych funkcji gospodarczych [Spr], stanowi trudniejszy komponent do operacjonalizacji z uwagi
na brak w statystyce odpowiednich danych, np. dotyczących struktury zatrudnienia (porównaj: [Kamińska 2006]). Tak jak w przypadku sektora rolniczego, tu
także głównym źródłem informacji była statystyka BDL, wsparta danymi ze Spisu Powszechnego z 2002 roku (bowiem nowszej nie ma). O ile BDL dostarcza informacji (choć niepełnej) o lokalnych pozarolniczych miejscach pracy, o tyle Spis
Powszechny informuje o osobach posiadających zatrudnienie pozarolnicze wśród
mieszkańców danej jednostki przestrzennej, nie wnikając w to, gdzie zlokalizowane
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jest miejsce pracy. Oba źródła jednak obarczone są wadami108, a najważniejsza
z nich to taka, że informacja o zatrudnieniu przypisywana jest do osoby według
miejsca jej zamieszkania, a nie według miejsca jej pracy. Ułomność ta szczególnie
zniekształca dane na obszarach występowania intensywnych migracji wahadłowych (dojazdów do pracy), a więc w strefie oddziaływania regionalnych i lokalnych rynków pracy.
Wobec braku danych precyzyjnie opisujących pozarolnicze funkcje gminy, charakterystyki sektora nierolniczego dokonano, opierając się na wskaźniku przedsiębiorczości (pośrednio wielofunkcyjności) zbudowanym z danych REGON [6.20.]
oraz udziale podmiotów świadczących usługi publiczne (instytucji publicznych
i prywatnych), wskazującym, gdzie lokalny pozarolniczy rynek pracy jest ubogi
w różnorodne formy przedsiębiorczości, przy dominacji monofunkcyjności podstawowych usług społecznych [6.21.]. Ponadto, wykorzystując bazę NSP 2002,
obliczono udział gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na rachunek
własny poza rolnictwem [6.23.] oraz udział zatrudnionych w usługach publicznych, który potraktowano jako destymulantę informującą o stopniu uspołecznienia sektora pozarolniczego na obszarach wiejskich [6.22.].
Zbudowane na podstawie danych REGON wskaźniki obliczono dla całych
gmin, co oznacza, że w przypadku gmin miejsko-wiejskich uwzględniono zarówno
podmioty gospodarcze zlokalizowane w mieście, jak i (w mianowniku) ludność miasta. Wykorzystanie danych dotyczących całych gmin (a więc w przypadku gmin miejsko-wiejskich również miasta) ma silne uzasadnienie. Po pierwsze, część miast tego
rodzaju (niebędących w podziale administracyjnym odrębnymi jednostkami gminnymi) to ośrodki bardzo małe, często o liczbie ludności mniejszej od dużych wsi. Po
drugie, miejscowości takie stanowią centrum układu lokalnego, w skład którego
wchodzi miasto i wieś (podobnie jak w przypadku gmin wiejskich wieś gminna i wsie
pozostałe, z reguły od niej mniejsze). Takie centrum lokalne, niezależnie od statusu
administracyjnego (miejskiego czy wiejskiego) skupia większość instytucji obsługujących cały lokalny układ gospodarczy i większość lokalnego rynku pracy109. Należy
też wspomnieć, że dane systemu REGON obciążone są niedoskonałościami systemu
ewidencji, który nie odzwierciedla rzeczywistej aktywności firm, o czym już pisano
w podrozdziale 4.3.4. przy omawianiu zmiennej [4.14.].
Pierwszy z dwóch wskaźników opartych na danych systemu REGON ([6.20.], tj.
liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w przeliczeniu na tysiąc ludności
108
109

Więcej w: [ Rosner, Stanny 2007b, s. 73–75].
Z tego względu tyko porządek techniczny przemawia na rzecz używania określenia „gmina”, bowiem
w rzeczywistości mamy do czynienia z obszarami zurbanizowanymi, z pewnymi obszarami formalnie
wiejskimi.
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w wieku produkcyjnym) ma status stymulanty. Rozkład ujawnia wielofunkcyjny
charakter gospodarki w rejonach oddziaływania wielkich miast, w szczególności
Warszawy, Poznania, Łodzi, Szczecina, Wrocławia, Krakowa i konurbacji Górnośląskiej. Jednocześnie pokazuje różnice między strukturą wielofunkcyjną wokół
centrów regionalnych i strukturą monofunkcyjną obszarów położonych w stosunku do tych centrów peryferyjnie. Zjawisko szczególnie widoczne jest w Polsce
centralnej, gdzie strefy z dominacją jednej funkcji – rolniczej – ciągną się wzdłuż
granic subregionalnych województw (rys. 4.21.). Rozkład przestrzenny wartości

Przedziały równoliczne
(na 1000 osób
w wieku produkcyjnym)
123 <
101–123
86–101
71–86
< 71
obszar miejski

Rys. 4.21. Liczba zarejestrowanych podmiotów w REGON (sektor prywatny) na 1000 osób
w wieku produkcyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.
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wskaźnika odznacza się względną stabilnością (por. badania [Rosner, Stanny
2007b, s. 76; Godlewska-Majkowska 2011, s. 46110]) i potwierdza mniejszą przedsiębiorczość na terenach wiejskich Polski wschodniej niż zachodniej.
Drugi wskaźnik [6.21.], określający odsetek podmiotów gospodarczych działających w sferze usług społecznych, z punktu widzenia prowadzonej analizy ma
charakter destymulanty. W indeksie tym do ogólnej liczby podmiotów w systemie
REGON odniesiona została (w liczniku) liczba podmiotów sektora publicznego
i prywatnego z czterech sekcji PKD111, obejmujących administrację publiczną,
obronę narodową, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (sekcja O), edukację
(P), opiekę zdrowotną i pomoc społeczną (Q), działalność związaną z kulturą,
rozrywką i rekreacją (R). Wybrano więc sekcje, których zadania realizują podstawowe funkcje publiczne gminy i chociaż składają się na zakres funkcji pozarolniczych, to jednak wysoki ich udział świadczy o braku dywersyfikacji w działalności
pozarolniczej. Gospodarczo w każdej jednostce gminnej pożądana jest multifunkcyjność pozarolnicza, która obejmuje szeroki wachlarz działalności gospodarczej,
w tym m.in. różnorodne usługi materialne, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo. Rozkład przestrzenny wskaźnika potwierdza główne zależności obserwowane wcześniej, a więc bardziej zaawansowany rozwój wielofunkcyjny gospodarki
lokalnej w Polsce zachodniej niż wschodniej oraz znaczenie sąsiedztwa rynków
dużych miast dla rozwoju obszarów podmiejskich. Znaczna liczba gmin o stosunkowo słabo rozwiniętej przedsiębiorczości pozarolniczej to gminy położone
wzdłuż obecnych lub dawnych (w podziale administracyjnym sprzed 1999 roku)
granic wojewódzkich.
Poziom rozwoju pozarolniczego rynku pracy (jego jakościowy aspekt) postanowiono zmierzyć wskaźnikiem zatrudnienia w usługach publicznych w zatrudnieniu pozarolniczym wśród mieszkańców gminy [6.22.]. Oczywiście tak
skonstruowany wskaźnik ma charakter destymulanty, a dane niezbędne do jego
konstrukcji pochodzą z niepublikowanych tablic Spisu Powszechnego z 2002 roku. Jako sferę usług publicznych przyjęto (analogicznie jak w zmiennej [6.21.]) instytucje administracji, systemu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
usług komunalnych itp., a więc według ówczesnej Klasyfikacji PKD114 sekcje L,
110

Według badań Hanny Godlewskiej-Majkowskiej [2011, s. 43], zróżnicowanie przestrzenne przedsiębiorczości pokrywa się z ogólnym rozkładem przestrzennym atrakcyjności inwestycyjnej. Atrakcyjność inwestycyjna dla gospodarki narodowej jest wskaźnikiem syntetycznym odzwierciedlającym
w możliwie wierny sposób walory lokalizacyjne obszarów (w tym również gmin), składającym się
z 5 miar pseudojednocechowych w postaci mikroklimatów: zasobów pracy, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej, rynkowego oraz administracyjnego.
111 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
112 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
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M, N, O. Wśród działów gospodarki wyodrębniono więc te, które składają się na
funkcjonowanie instytucji państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęto, że im większy
udział w pozarolniczym zatrudnieniu skupiają te instytucje, tym mniej rozwinięta jest sfera gospodarki pozarolniczej113.

Przedziały równoliczne
(w %)
33 <
28–33
25–28
22–25
< 22
obszar miejski

Rys. 4.22. Odsetek zatrudnionych w usługach publicznych wśród zatrudnionych poza
rolnictwem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

113

Zmienne [6.21.] i [6.22.] mimo pozornej współzależności, współczynnik korelacji mają na poziomie
0,44, co nie potwierdza ich podobnego ładunku informacyjnego.
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Okazuje się, że najwyższy stopień rozwoju pozarolniczego rynku pracy na obszarach wiejskich wykazuje region Wielkopolski i Górnego Śląska, a także strefa
między Warszawą i Łodzią. Najmniej zróżnicowany ten sektor rynku pracy mają
gminy położone wzdłuż całej granicy wschodniej i północnej (graniczące z obwodem kaliningradzkim). Również wysoki stopień tego rodzaju „monofunkcyjności”
występuje w południowej części woj. świętokrzyskiego, na pograniczu woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego oraz na znacznym obszarze woj. lubelskiego i podlaskiego. Obliczony wskaźnik potwierdza obserwowane prawidłowości, wskazując
na większą, ogólnie ujmując, monofunkcyjność gospodarki w Polsce wschodniej
niż zachodniej, aczkolwiek na Ziemiach Zachodnich i Północnych kraju występują również mniejsze skupiska gmin o niezróżnicowanej strukturze gospodarki pozarolniczej. Miernik ten okazał się ponadto niedoskonały w rejonach
aglomeracyjnych, w których rynek pracy jest istotnie urozmaicony (na co wskazują inne dane), a rozkład omawianego wskaźnika pokazuje to w niewielkim stopniu (rys. 4.22.).
W świetle tego ostatnia już zmienna miała za zadanie wskazać wagę pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej jako głównego źródła utrzymania gospodarstw domowych na wsi [6.23.]. Obliczona została jako udział liczby gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na rachunek własny poza rolnictwem na 1000 osób w wieku produkcyjnym, wyłącznie dla obszarów wiejskich (na
podstawie danych deklaratywnych głowy gospodarstwa domowego z NSP 2002).
O ile dotychczasowe zmienne wskazywały na współwystępowanie dwóch tendencji w rozkładzie przestrzennym wskaźników, tj. relacji centrum–peryferie w układzie regionalnym lub wschód–zachód w układzie ogólnokrajowym; o tyle ta
zmienna wskazuje wyłącznie strefę wpływu dużych ośrodków miejskich – miast
wojewódzkich oraz byłych miast wojewódzkich (jak Częstochowa, Koszalin,
Słupsk, Łomża, Radom) jako miejsc koncentracji możliwości pracy na rachunek
własny. Dośrodkowo wokół regionalnych i podregionalnych ośrodków gospodarczych skupiają się gminy, w których występuje najwyższy odsetek (ok. 30% i więcej) gospodarstw domowych, których źródłem utrzymania jest działalność
gospodarcza (w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym). Niemal nie
zaznacza się jakikolwiek wpływ wydarzeń historycznych na przestrzenny rozkład
tej miary (rys. 4.23.).
Syntetyczna ocena poziomu rozwoju funkcji pozarolniczych i jej klasyfikacja
metodą przerw Jenks’ Natural Breaks wskazuje, że 50% gmin osiąga korzystną ocenę w tym zakresie. Dotyczy ona nie tylko gmin skupionych centrycznie wokół dużych i średnich ośrodków miejskich w Polsce (rys. 4.24.). Wymienić należy
również cały region Wielkopolski i Dolnego Śląska oraz gminy – enklawy, gdzie
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Przedziały równoliczne
(na 1000 osób
w wieku produkcyjnym)
28 <
22–28
17–22
12–17
< 12
obszar miejski

Rys. 4.23. Liczba gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na rachunek własny poza
rolnictwem na 1000 osób w wieku produkcyjnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jak w tab. 4.1.

przedsiębiorczość oparta jest głównie na usługach związanych z ruchem turystycznym (np. strefa nadmorska Pomorza Zachodniego). Relatywnie najwyższą
ocenę rozwoju funkcji pozarolniczych notuje podmiejska strefa Warszawy, wyróżniająca się zdywersyfikowanym rynkiem pracy pozarolniczej, ale jednocześnie
najniższą oceną rozwoju funkcji rolniczej.
Charakterystyka sektora pozarolniczego i stopień dezagraryzacji struktur
społeczno-gospodarczych są przestrzennie silnie skorelowane (r = 0,76). W rzeczywistości powiązania te w znacznym stopniu są również wynikiem różnych ścieżek
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Klasy oceny
wg Jenk's Natural Break
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (50%)
przeciętna (30%)
niekorzystna (20%)
obszar miejski

Rys. 4.24. Miara syntetyczna w zakresie charakterystyki sektora pozarolniczego [Spr]
Źródło: Opracowanie własne.

przekształcania się wsi monofunkcyjnej w wielofunkcyjną w różnych częściach
kraju. Analiza rozkładu przestrzennego wskazuje, że:
 dla niemal połowy gmin osiągnięty poziom w tym zakresie zakwalifikowany
został jako relatywnie wysoki (skupienie jednostek o podobnych wartościach),
 w zachodniej części kraju ogólna ocena rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach wiejskich jest relatywnie wyższa, strefy najwyższego poziomu obejmują podregiony: szczeciński, poznański, kaliski, wrocławski,
 w centralnej Polsce relatywnie wysoki poziom sektora pozarolniczego koncentruje się w strefie podmiejskiej głównych ośrodków regionalnych, jak Warszawa, Łódź, Radom, Kielce, Częstochowa,
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w części wschodniej kraju dominuje monofunkcyjna struktura gospodarcza,
a najniższą wielofunkcyjność wykazują gminy wiejskie leżące zasadniczo na
wschodnim pograniczu kraju.

4.4. Klasyfikacja hierarchiczna obszarów wiejskich
pod względem miary syntetycznej osiągniętego poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego
Dotychczasowa charakterystyka poszczególnych składowych przyjętych do
oceny rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce jest podstawą do dalszej procedury taksonomicznej. Jej kolejnym krokiem jest obliczenie
multikryterialnej miary osiągniętego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Przypomnijmy, że postanowiono miarę syntetyczną obliczyć bezpośrednio z wystandaryzowanych zmiennych empirycznych (z założeniem ich równoważności),
rezygnując z pośredniej agregacji składowych rozwoju, bowiem kolejne stopnie
uogólniania miar dziedziczą słabości łączonych skal. Zastosowano ten sam algorytm statystyczny (metodę sum unitaryzacji zerowanej), który wykorzystano do
oceny poszczególnych składowych rozwoju, opisany w podrozdziale 4.2. (rys. 4.1.).
Na podstawie otrzymanej klasyfikacji pogrupowano gminy w klasy obiektów podobnych według stosowanej już w poprzednim podrozdziale optymalizacyjnej metody naturalnych przerw w rozkładzie zmiennej (Jenks Natural Breaks
Classification [Jenks 1967]).
Wynik powyższej procedury przedstawia rysunek 4.25., wskazując na podwójnie spolaryzowany poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, mianowicie:
 obszary wiejskie zachodniej części kraju odznaczają się relatywnie wyższym
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego niż części wschodniej, co określono skrótem W–Z,
 względnie wyższy poziom rozwoju koncentruje się w strefach podmiejskich
ośrodków regionalnych, potwierdzając rozwój według continuum centrum
–peryferie, określony skrótem C–P.
Klasa wysokiej oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich skupiła zaledwie 1/5 jednostek w kraju. Dominującym (w ujęciu
regionalnym), zwartym rejonem wysokiego poziomu jest znaczna część Wielkopolski z przylegającą do niej środkową częścią woj. lubuskiego. Również na granicy z woj. dolnośląskim koncentruje się grupa gmin wysokiego poziomu rozwoju.
Podobnie rozległą strefę korzystnej oceny obserwujemy w regionie Kaszub (wokół
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Klasy oceny
wg Jenk's Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)
korzystna (18%)
przeciętna (31%)
niekorzystna (51%)
poglądowa granica rozbiorowa
obszar miejski

Rys. 4.25. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – zagregowana miara syntetyczna
Źródło: Opracowanie własne.

aglomeracji Trójmiasta). Na Pomorzu wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego osiągnęły gminy położone w pasie nadmorskim (szczególnie między
Koszalinem a Kołobrzegiem). Są to obszary z intensywnie zagospodarowaną strefą turystyczną.
Nałożona na kartogram poglądowa granica rozbiorów Polski wskazuje (rys.
4.25.), że w zachodnio-północnej części kraju, na obszarze byłego zaboru pruskiego, nie tylko osiągnięty poziom rozwoju jest relatywnie wyższy, lecz także wszystkie miasta powyżej 100 tys. wytworzyły wiejskie strefy podmiejskie wykazujące
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relatywnie wysoki poziom114. Wymienić należy aglomeracje: szczecińską, toruńsko-bydgoską, wrocławską i olsztyńską. Zjawisko to nie występuje na taką skalę
w Polsce południowo-wschodniej. W rejonie byłego zaboru rosyjskiego jedynie
wokół aglomeracji warszawskiej i łódzkiej gminy podmiejskie osiągają poziom wysoki. Incydentalnie pojawiają się gminy tej klasy w sąsiedztwie Białegostoku, Lublina i Płocka. W województwie świętokrzyskim żadna jednostka nie zakwalifikowała
się do klasy najwyższego poziomu. Owa relatywnie niska ocena poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich we wschodniej części kraju wynika
zasadniczo z monofunkcyjnego charakteru lokalnej gospodarki.
Wyróżniającą się w rozkładzie enklawę korzystnej oceny poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich tworzy aglomeracja warszawska. Jej
zasięg oddziaływania obejmuje nawet piąty krąg gmin okołomiejskich (wyraźnie
rozbudowany od strony zachodniej). Odznacza się ona najwyższym potencjałem
rozwojowym i stanowi klasyczny rdzeń regionu (Mazowsza), pozostałe obszary
zależne są od centrum, tworząc hierarchiczny system przestrzenny, możliwy do
opisania poprzez continuum centrum–peryferia. Podobny rozkład natężenia poziomu rozwoju obserwujemy w województwie łódzkim.
Niewątpliwie opisane procesy wpisują się w koncepcję przestrzeni spolaryzowanej Jacques-Raoula Boudevilla [1961]. Wprowadza on pojęcie regionu spolaryzowanego, łącząc elementy teorii polaryzacji z elementami teorii miejsc centralnych.
Wyniki niniejszych badań wskazują, że praktycznie każdy region administracyjny
w Polsce tworzy zhierarchizowaną całość, złożoną z metropolii, jej satelitów i zdominowanych przez nie obszarów wiejskich. Jest to przestrzeń heterogeniczna, której różne części są wzajemnie komplementarne i utrzymują ze sobą „wymianę”,
zwłaszcza z biegunem dominującym. Według autora koncepcji region taki jest
miejscem wymiany dóbr, usług i informacji, której wewnętrzna intensywność jest
w każdym punkcie większa od intensywności zewnętrznej. W odniesieniu do sieci administracyjnej regionów w Polsce, o ile w każdym regionie możemy wyznaczyć pewne hierarchiczne continuum centrum–peryferia, o tyle jego zasięg
oddziaływania w przypadku wiodących aglomeracji (jak Warszawa, Szczecin,
Gdańsk, Poznań czy Wrocław) wykracza poza granice administracyjne tych regionów. Obejmuje strefy peryferyjne regionów przyległych, gdzie tamtejszy ośrodek
centralny nie generuje takiej siły oddziaływania. Ponadto, zgodnie z opisem modelu rdzenia i peryferii Johana Friedmana [1974], centrum postrzegane jest jako
114

Im wyższa ranga ośrodka w systemie osadniczym, tym wykształcony wokół rdzenia pierścień korzystniejszej oceny jest większy (przykład: aglomeracja Trójmiasta, Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz–Toruń,
Olsztyn).
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rdzeń obszaru, który odznacza się relatywnie wysokim potencjałem rozwojowym.
Obejmuje on zależnie od wielkości miasta centralnego (aglomeracji) od jednego
do kilku (nawet 5) pierścieni gmin podmiejskich, często dopełniając je gminami
skupionymi promieniście wzdłuż głównych dróg wjazdowych do miasta (stanowiących tzw. osie rozwoju). Natężenie korzystnej oceny rozwoju społeczno-gospodarczego słabnie wraz z oddalaniem się od obszaru rdzeniowego w kierunku
obszarów peryferyjnych (położonych subregionalnie, a przy skrajnie niekorzystnej ocenie określanych jako obszary depresyjne).
Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, iż w rozkładzie przestrzennym natężenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce
obserwujemy nie tylko jego polaryzację w regionie (region spolaryzowany [Boudeville 1972]), lecz także polaryzację regionów względem siebie (polaryzacja regionalna [Paelinck 1965]). Generalnie ujmując, wyższym poziomem rozwoju odznaczają
się gminy położone w zachodniej części kraju, względem wschodniej części115.
Współwystępowanie tych dwóch wymiarów określono jako polaryzację dwuosiową,
wyróżniając kierunek centrum–peryferia (C–P) i wschód–zachód (W–Z).
W zachodniej części kraju klasa niskiego poziomu rozwoju pojawia się punktowo, poza zwartym konglomeratem gmin na Pomorzu Środkowym, tworząc tzw.
aglomerację popegeerowską116. Lukę pomiędzy wysokim a niskim poziomem rozwoju wypełnia klasa średniego poziomu, tworząca strefę przejściową. W Polsce
wschodniej gminy tej klasy tworzą wąską strefę buforową pomiędzy miastami
(centrami lokalnymi) lub ich podmiejskimi gminami a relatywnie znacznym obszarem zakwalifikowanym do klasy najniższego poziomu. Ten poziom rozwoju
jest tu wręcz typowy dla każdej strefy subregionalnej, z wyjątkiem miejsc, gdzie
granice regionów przecinają szlaki komunikacyjne. Gminy te wówczas wykorzystują tzw. rentę położenia związaną z jej funkcją tranzytową. Analogiczny charakter rozkładu prezentują obszary wiejskie położone w regionie dawnej Galicji.
W tej części kraju relatywnie wyższym poziomem wyróżniają się jednostki podmiejskie Krakowa oraz rejon Kotliny Oświęcimskiej.
Przeprowadzona analiza hierarchiczna poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce prowadzi do konstatacji, iż wpływ czynników
115

Bez względu na sposób podziału kraju na część wschodnią i zachodnią, czy przez podział wzdłuż linii rzeki Wisły, czy wzdłuż linii południkowej łączącej Gdańsk z Górnym Śląskiem, czy przyjmując
granice zaborowe, generalna ocena jest taka sama.
116 „Aglomeracja popegeerowska” to kolokwializm używany przez władze samorządowe gmin Pomorza
Środkowego. Uznaniowo obejmuje swym zasięgiem obszar kilkudziesięciu gmin (głównie Pomorza
Środkowego), gdzie do początku lat 90. dominowała pegeerowska monokultura zatrudnienia, udział
pracujących w rolnictwie uspołecznionym w gminie przekraczał 50%, a stopień uspołecznienia użytków rolnych wynosił ponad 60%.
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historycznych (związanych z zasięgiem dawnych granic Polski) na rozkład przestrzenny oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jest nadal istotny. Wydaje się natomiast, że nie mniej znaczący wpływ ma również sąsiedztwo rynków
miejskich, które akumulują efekty tegoż rozwoju w otulinie ośrodka miejskiego.
Wykonana dotychczas procedura statystyczna wskazuje jedynie, jaki jest porządek hierarchiczny obszarów wiejskich w Polsce według oceny rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie pozwala jednak na określenie, który z tych czynników w większym stopniu determinuje niniejszy rozkład wartości wskaźnika syntetycznego.
Mówiąc wprost, nie otrzymujemy odpowiedzi, który z dwóch czynników polaryzacji (kryterium W–Z czy C–P) jest silniejszy. Nie uzyskujemy również informacji o
strukturze rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc sprawdzenia wymaga, jakie
zachodzą relacje pomiędzy jego składowymi.
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