
13Aktywno�æ ekonomiczna mieszkañców obszarów wiejskich jako element...STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l  tom  XII  l  zeszyt   5

Hanna Adamska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu

AKTYWNO�Æ EKONOMICZNA MIESZKAÑCÓW OBSZARÓW
WIEJSKICH JAKO ELEMENT ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU

ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL AREAS INHABITANTS
AS THE ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

S³owa kluczowe: aktywno�æ ekonomiczna, gmina, obszar wiejski, zrównowa¿ony rozwój
Key words: economic activity, commune, rural areas, sustainable development

Synopsis. Aktywno�æ ekonomiczna ludno�ci okre�lana jest M.IN. przez aktywno�æ zawodow¹ na rynku pracy.
Jest jedn¹ z dziedzin ³adu spo³ecznego. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozwoju poszczególnych regionów oraz
wp³ywa na poziom i jako�æ ¿ycia. Rozwój obszarów wiejskich wed³ug zasad zrównowa¿onego rozwoju wymaga
sterowania ró¿nymi czynnikami, które maj¹ wp³yw na pozosta³e elementy, zaliczyæ do nich mo¿na aktywno�æ
ekonomiczn¹ mieszkañców. W opracowaniu dokonano analizy aktywno�ci ekonomicznej mieszkañców obsza-
rów wiejskich na Dolnym �l¹sku w uk³adzie regionalnym. Do oceny wykorzystano metodê redukcji przestrzeni
wielocechowej. Przeprowadzone badania wy³oni³y zmiany w uk³adzie przestrzennym i czasowym poszczególnych
regionów funkcjonalnych obszarów wiejskich Dolnego �l¹ska.

Wstêp
Proces globalizacji i zmian w �wiecie niesie za sob¹ zmiany w wielu dziedzinach gospodarczych

i dotyczy to równie¿ rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Naczeln¹ przes³ank¹ rozwoju obszarów
wiejskich jest ich wielofunkcyjno�æ, silnie wi¹¿¹ca siê ze zrównowa¿onym rozwojem. Jest on po-
strzegany jako kierunek rozwoju gospodarczego i powi¹zanego z nim rozwoju spo³ecznego, który
umo¿liwia utrzymanie stanu �rodowiska [Kokoszka 2009]. Jest on równie¿ ujmowany jako harmo-
nizacja czterech ³adów: ekonomicznego, spo³ecznego, ekologicznego i przestrzennego [Borys 2005].
W zwi¹zku z udzia³em czterech ³adów, nale¿y patrzeæ na zrównowa¿ony rozwój nie na stan, lecz na
proces, który wymaga kontroli i sterowania ró¿nych czynników.

Zrównowa¿ony rozwój w aspekcie spo³ecznym rozumiany jest jako zasoby ludzkie i ich jako�æ
obejmuj¹ca stosunek do pracy i kwalifikacje oraz postrzeganie cz³owieka nie w kategoriach gene-
rowania zysków, ale w kategoriach, podkre�laj¹cych jego cz³owieczeñstwo. Jak podaje Kokoszka
kszta³towanie siê sieci powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi elementami zrównowa¿onego rozwoju
wymaga jednocze�nie �wewnêtrznej� jako�ci ka¿dego z nich. Jednym z takich elementów jest
aktywno�æ ekonomiczna. Instrumentem za pomoc¹, którego monitorujemy poszczególne elementy
zrównowa¿onego rozwoju s¹ wska�niki. Wska�niki zrównowa¿onego rozwoju s¹ narzêdziem infor-
macyjno-diagnostycznym, u³atwiaj¹cymi ocenê i zarz¹dzanie sfer¹ spo³eczn¹, gospodarcz¹ i �ro-
dowiskow¹ na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Borys do dziedziny aktywno�ci ekono-
micznej zalicza cztery wska�niki:
� udzia³ liczby pracuj¹cych mieszkañców w wieku 15 i wiêcej lat (%),
� liczbê pracuj¹cych na 1000 mieszkañców,
� udzia³ pracuj¹cych w liczbie mieszkañców w wieku produkcyjnym (%),
� udzia³ wp³ywu z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach w³asnych jednostki (%).

Aktywno�æ ekonomiczna ludno�ci okre�lana jest przez aktywno�æ zawodow¹ na rynku pracy.
Zgodnie z miêdzynarodowymi standardami, ludno�æ w wieku 15 i wiêcej lat dzieli siê na trzy zbio-
rowo�ci; pracuj¹cy, bezrobotni i bierni zawodowo. Aktywno�æ i bierno�æ to dwie przeciwstawne
postawy jakie charakteryzuj¹ spo³eczno�æ zawodow¹. Naczelnym zadaniem dzia³alno�ci spo³ecz-
nej jest d¹¿enie do aktywizacji zawodowej czyli pracy. Aktywizacja ludzi na obszarach wiejskich
wynika z wielu problemów, a m.in. z jawnego i ukrytego bezrobocia, z³ej sytuacji dochodowej,
ograniczonego rynku pracy i niskiego poziomu edukacji. Rozwi¹zanie wszelkich problemów na wsi
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zwi¹zane jest z zatrudnieniem, dlatego nale¿y poszukiwaæ alternatywnych miejsc pracy poza rol-
nictwem. Nale¿y d¹¿yæ do wspierania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w my�l zasad
zrównowa¿onego rozwoju przez wielofunkcyjno�æ gospodarstw rolnych i rolnictwa, dywersyfika-
cjê produkcji, agroturystyki, przetwórstwa i ró¿nego rodzaju us³ug, co bêdzie stanowi³o istotny
sposób ³agodzenia problemów w sferze zatrudnienia [Adamowicz 2005].

Celem opracowania jest rozpoznanie rozwoju aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci obszarów
wiejskich na Dolnym �l¹sku, na podstawie wska�ników zrównowa¿onego rozwoju.

Materia³ i metodyka  badañ
 Region Dolnego �l¹ska charakteryzuje siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem warunków przyrod-

niczych i ekonomicznych maj¹cych istotny wp³yw na aktywno�æ ekonomiczn¹ jego mieszkañców.
Ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie walorów województwo dolno�l¹skie podzielone jest na 5 regio-
nów funkcjonalnych obszarów wiejskich: I � region intensywnego rolnictwa, II � region rolniczo-
rekreacyjny, III � region przemys³owo-rekreacyjno-turystyczny, IV � region rolniczo-przemys³owy
i V � region rolniczo-przemys³owo-rekreacyjny.

Do analizy aktywno�ci ekonomicznej mieszkañców tych regionów wybrano gminy o charakterze
wiejskim. Na ca³ym obszarze województwa dolno�l¹skiego usytuowanych jest 78 takich gmin o charak-
terze wiejskim, z tego: 35 w regionie I, 7 w regionie II, 14 w regionie III, 13 w regionie IV i 9 w regionie V.

Okres badañ obejmuje dziesiêæ lat (1998-2007 r.). Dane wyj�ciowe uzyskano wykorzystuj¹c
informacje Banku Danych Regionalnych Urzêdu Statystycznego we Wroc³awiu.

Aktywno�æ ekonomiczna okre�la wiele wska�ników. W pracy wykorzystano wska�niki zrów-
nowa¿onego rozwoju zakwalifikowane do dziedziny aktywno�ci ekonomicznej mieszkañców w
ramach ³adu spo³ecznego, ilo�æ pracuj¹cych na 1000 mieszkañców, udzia³ pracuj¹cych w liczbie
mieszkañców w wieku produkcyjnym (%), udzia³ wp³ywów z podatku dochodowego od osób
fizycznych w dochodach w³asnych (%).

W celu oceny aktywno�ci ekonomicznej, która okre�lana by³a przez powy¿sze wska�niki zasto-
sowano metodê redukcji przestrzeni wielocechowej. Zadaniem metody jest ujêcie w formie suma-
rycznej wska�nika kilku cech diagnostycznych. Redukcjê przestrzeni wielocechowej przeprowa-
dziæ mo¿na za pomoc¹ metody punktowej, transformacji oraz metodami taksonomicznymi. W pracy
pos³u¿ono siê metod¹ punktow¹, któr¹ stosuje siê wówczas, gdy cechy s¹ rodzajowo ró¿ne i nie
mo¿na ich zsumowaæ. W pierwszej kolejno�ci dokonano standaryzacji cech, czyli wyra¿enia ich w
takich samych jednostkach, a nastêpnie okre�lono syntetyczny wska�nik (SW), który jest �redni¹
wystandaryzowanych cech diagnostycznych. Do interpretacji wyników wykorzystano metodê
analizy porównawczej pionowej i poziomej. Uzyskane wyniki zestawiono w formie tabelelarycznej
i graficznej.

Wyniki badañ
Rynek pracy w Polsce jest zró¿nicowany regionalnie, co wi¹¿e siê �ci�le z poziomem wzrostu i

rozwoju poszczególnych regionów. Województwo dolno�l¹skie jest przyk³adem zró¿nicowania
regionalnego pod wzglêdem przyrodniczym i ekonomicznym. Odmienne warunki funkcjonowania
daj¹ ludno�ci wiejskiej odmienn¹ perspektywê rozwoju, tak na obszarach zurbanizowanych, prze-
mys³owych, jak i górskich. Region I (intensywnego rolnictwa) po³o¿ony jest w centralno-wschod-
niej czê�ci, a na jego obszarze usytuowanych jest 35 gmin o charakterze wiejskim. Na drugim
miejscu pod wzglêdem obszarowym, znajduje siê region V (rolniczo-przemys³owo-rekreacyjny)
po³o¿ony w zachodniej czê�ci województwa. Po³udniow¹ czê�æ zajmuje region III (przemys³owo-
rekreacyjno-turystyczny), z przewag¹ terenów o charakterze górskim. W pó³nocno-wschodniej
czê�ci znajduje siê region II  (rolniczo-rekreacyjny) z terenami chronionymi o szczególnych walo-
rach przyrodniczych. Najmniejszy obszar zajmuje region IV (rolniczo-przemys³owy), z centralnym
usytuowaniem legnicko-g³ogowskiego przemys³u miedziowego.

Aktywno�æ ekonomiczna ludno�ci obszarów wiejskich jest �ci�le zwi¹zana z rynkiem pracy.
Rynek pracy na tych obszarach ³¹czony jest zawodowo z rolnictwem i jego najbli¿szym otoczeniem
[Mossakowska 2009]. W celu podniesienia aktywno�ci zawodowej ludno�ci wiejskiej nale¿y po-
szukiwaæ nowych miejsc pracy nie zwi¹zanych bezpo�rednio z rolnictwem. W zwi¹zku z postêpu-
j¹c¹ dywersyfikacja, dzia³alno�ci na obszarach wiejskich oraz wielofunkcyjnym rozwojem wsi,
proporcje miêdzy ludno�ci¹ zajmuj¹ca siê rolnictwem a wykonywuj¹c¹ inne zawody ulegaj¹ zmia-
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nie. Problem pracy na obszarach wiej-
skich wi¹¿e siê ze zmniejszeniem pra-
cy na tzw. �etacie�, w zwi¹zku z tym,
uzyskanie dochodu na utrzymanie
rodziny bêdzie mo¿liwe przez wielo-
zawodow¹ aktywno�æ, czyli ³¹czenie
pracy w kilku zak³adach z dodatkow¹
dzia³alno�ci¹ [Kaleta 2005]. Innym
elementem, wp³ywaj¹cym na aktyw-
no�æ ekonomiczn¹ jest telepraca,
³¹cz¹ca miejsca zamieszkania z miej-
scem zatrudnienia, dziêki rozwojowi
technologii informatycznych. Jak
podaje Adamowicz [2009] istotny
sposób ³agodzenia napiêæ w sferze
zatrudnienia na obszarach wiejskich
to wspieranie wielofunkcyjno�ci
gospodarstw rolnych i rolnictwa w
postaci dywersyfikacji produkcji,
agroturystyki, przetwórstwa ró¿ne-
go rodzaju us³ug oraz publicznych ,
krajobrazowych i ekologicznych
funkcji rolnictwa. Taka dzia³alno�æ
bêdzie sprzyja³a rozwojowi obsza-
rów wiejskich w my�l zasad zrówno-
wa¿onego rozwoju.

Bior¹c pod uwagê przeprowadzo-
ne badania nale¿y stwierdziæ, ¿e w ostat-
nich 10 latach wszystkie analizowane
wska�niki zachowywa³y siê podobnie.
W uk³adzie czasowym mo¿na wyró¿-
niæ dwa charakterystyczne okresy,
pierwszy dotyczy lat 1998-2004, za�
drugi po 2004 roku, czyli przyst¹pieniu
Polski do Wspólnoty Europejskiej. W
pierwszym okresie wska�niki charakte-
ryzowa³y siê tendencj¹ spodkow¹. Po
2004 roku widaæ stopniowy ich wzrost.
Zjawisko to obserwujemy we wszyst-
kich analizowanych regionach funkcjo-
nalnych na Dolnym �l¹sku (rys. 1-3).

Nale¿y nadmieniæ, i¿ do pracuj¹-
cych zaliczono jedynie osoby pracu-
j¹ce w g³ównym miejscu pracy, bez
gospodarstw indywidualnych, co nie
daje rzeczywistego stanu zatrudnie-
nia na tych obszarach. Przedstawio-
ne badania obrazuj¹ zatrudnienie w
innych bran¿ach, ni¿ bezpo�rednia
produkcja rolnicza. Zatrudnienie w
innych bran¿ach i jego wzrost jest przes³ank¹ rozwoju gospodarczego, daj¹cego wiêksze szanse
mieszkañcom wsi, a tym samym poprawiaj¹ce ich poziom ¿ycia przez dodatkowe dochody. Uzyska-
ne �rednie syntetyczne wyniki dla poszczególnych regionów wykaza³y, i¿ w okresie 1998-2007
wystêpowa³y wahania aktywno�ci ekonomicznej bez wyra�nej tendencji wzrostowej lub spadko-
wej w tym zakresie. W przypadku regionu I (intensywnego rolnictwa) zjawisko to ma charakter
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Rysunek 1. Pracuj¹cy na 1000 mieszkañców wed³ug
g³ównego miejsca zatrudnienia
�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie Bank Danych... 1998-
2007.
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Rysunek 2. Udzia³ pracuj¹cych w liczbie mieszkañców
w wieku produkcyjnym
�ród³o: jak na rys. 1.
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Rysunek 3. Udzia³ wp³ywów z podatku dochodowego
od osób fizycznych w dochodach w³asnych
�ród³o: jak na rys. 1.
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malej¹cy czego efektem jest malej¹cy syntetyczny wska�nik, zw³aszcza po roku 2004. Podobnie jest
w Regionie IV i V. Odwrotnie ni¿ w pozosta³ych regionach  by³o w regionie III przemys³owo-
rekreacyjno-turystycznym, gdzie uby³o najwiêcej ludno�ci a w zwi¹zku z tym ci którzy pozostali
mieli wiêksze mo¿liwo�ci zarobkowania (tab.1). Du¿e rozpiêto�ci aktywno�ci ekonomicznej by³y
wewn¹trz poszczególnych regionów, co przek³ada siê na warto�ci minimalne i maksymalne synte-
tycznego wska�nika. Maksymalne warto�ci oznaczaj¹ wysok¹ aktywno�æ ekonomiczn¹ gmin pod
wzglêdem zatrudnienia, za� minimalne � ich bierno�æ zawodow¹. Zazwyczaj wysokie wyniki uzyski-
wa³y gminy po³o¿one w otoczeniu aglomeracji miejskich. Do wyró¿niaj¹cych gmin zaliczyæ mo¿na:
Kobierzyce (region I), Wisznia Ma³a (region II), Kamienna Góra (region III), G³ogów (region IV),
Zgorzelec (region V). Najni¿sze warto�ci uzyskiwa³y gminy peryferyjne typowo rolnicze bez otocze-
nia miast do nich zaliczymy ; Kostom³oty (region I), Jemielno (region II), Lewin K³odzki (region III),
¯ukowice (region IV), Platerówka (region V). Tak du¿e dysproporcje wewn¹trz regionów wynikaj¹ z
atrakcyjno�ci lokalizacyjnej obszarów. Atrakcyjno�æ wp³ywa na wybór dzia³alno�ci gospodarczej, a
mo¿e j¹ wyznaczaæ wiele czynników; si³a robocza, dostêpno�æ surowców, zaopatrzenie, mo¿liwo�ci
zbytu, infrastruktura i mo¿liwo�ci jej rozwoju, jak równie¿ przychylno�æ w³adz lokalnych.

nimgwócñakzseimjenzcimonokeic�onwytkaujowzor)WS(kin�akswynzcytetnyS.1alebaT
aks¹l�ogenloDhcanoigerhcynlógezczsopwhciksjeiw

-lógezczsyW
einein

hcatalwjenzcimonokeic�onwytkaujowzorkin�akswynzcytetnyS

8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002
InoigeR

ainder� 923,0 714,0 263,0 513,0 282,0 732,0 323,0 932,0 572,0 891,0

mumiskaM 766,0 217,0 477,0 766,0 766,0 7,0 766,0 886,0 597,0 596,0

muminiM 311,0 942,0 941,0 711,0 70,0 960,0 581,0 950,0 601,0 130,0

IInoigeR
ainder� 993,0 434,0 804,0 743,0 283,0 893,0 773,0 163,0 923,0 372,0

mumiskaM 438,0 59,0 288,0 188,0 948,0 8,0 757,0 367,0 557,0 27,0

muminiM 0 0 850,0 730,0 0 0 0 670,0 0 0

IIInoigeR
ainder� 863,0 393,0 593,0 933,0 803,0 993,0 474,0 224,0 244,0 404,0

mumiskaM 657,0 268,0 48,0 118,0 808,0 919,0 819,0 598,0 68,0 98,0

muminiM 450,0 711,0 550,0 331,0 121,0 831,0 781,0 261,0 970,0 560,0

VInoigeR
ainder� 563,0 193,0 853,0 513,0 972,0 713,0 333,0 682,0 262,0 3,0

mumiskaM 657,0 717,0 596,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0

muminiM 190,0 131,0 31,0 401,0 180,0 90,0 570,0 430,0 940,0 540,0

VnoigeR
ainder� 25,0 745,0 624,0 234,0 955,0 315,0 395,0 854,0 234,0 615,0

mumiskaM 638,0 719,0 617,0 578,0 658,0 637,0 698,0 627,0 766,0 287,0

muminiM 170,0 531,0 251,0 541,0 581,0 980,0 102,0 351,0 811,0 181,0

.1.syrankaj:o³dór�

Podsumowanie i wnioski
Aktywno�æ ekonomiczna mieszkañców, to jeden z wielu elementów maj¹cych znaczenie w

zrównowa¿onym rozwoju obszarów wiejskich. G³ównym czynnikiem charakteryzuj¹cym aktyw-
no�æ ekonomiczn¹ jest zatrudnienie. Daje ono ludziom poczucie bezpieczeñstwa, dochody, które
zaspokajaj¹ ich potrzeby oraz wp³ywaj¹ na ich poziom i jako�æ ¿ycia, bêd¹cy podstaw¹ w zrówno-
wa¿onym rozwoju. Poprawa warunków ¿ycia ludno�ci wiejskiej mo¿e odbywaæ siê przez wzrost
aktywno�ci ekonomicznej. Wi¹zaæ to mo¿na z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich,
przez powstawanie alternatywnych do produkcji rolnej �róde³ dochodów. Przeprowadzone bada-
nia w regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich  Dolnego �l¹ska pozwoli³y na sformu³owanie
nastêpuj¹cych wniosków.
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1. Przez ostatnie 10 lat wska�niki zrównowa¿onego rozwoju dla dziedziny aktywno�ci ekonomicz-
nej mieszkañców we wszystkich regionach wykazywa³y podobn¹ tendencjê. Do 2004 roku
wszystkie parametry mala³y, a w pó�niejszym okresie nast¹pi³ powolny ich wzrost.

2. Mimo podobnej ogólnej tendencji warto�ci wska�ników widaæ ich zró¿nicowanie regionalne.
Wy¿sze parametry dla zatrudnienia obserwujemy w regionie II i III.

3. Syntetyczny wska�nik aktywno�ci ekonomicznej, ujmuj¹cy wszystkie analizowane wska�niki
wykazywa³ w latach 1998-2007 wahania bez zaznaczenia charakterystycznej tendencji. Najko-
rzystniejsze wyniki by³y w przypadku regionu III oraz V i te obszary wykazywa³y najwy¿sza
aktywno�æ ekonomiczn¹.

4. Du¿e ró¿nice warto�ci syntetycznego wska�nika rozwoju mia³y miejsce wewn¹trz poszczególnych
regionów. O tym �wiadcz¹ warto�ci minimalne i maksymalne dla poszczególnych gmin. Wy¿sz¹
aktywno�ci¹ charakteryzowa³y siê gminy po³o¿one w otoczeniu wiêkszych aglomeracji miejskich,
za� po³o¿one peryferyjnie o charakterze typowo rolniczym uzyskiwa³y najni¿sze warto�ci.

5. Niski poziom udzia³u pracuj¹cych poza rolnictwem na tych obszarach mo¿e wynikaæ z ma³ej
aktywno�ci w podejmowaniu dzia³alno�ci alternatywnych do rolnictwa.
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Summary
 Economic activity of  inhabitants is determined by professional  activity on labour market. It constitutes one

of the fields of social order. It is also of vital meaning regarding development of particular regions , as well as the
standard and quality of life. Development of rural areas according to the rules of  its sustainable model  requires
controlling  different factors which affect the remaining elements, among others economic activity of the inhabi-
tants.  This elaboration involves analysis of economic activity of the inhabitants of rural areas  in  Lower Silesia,
according to regional  system.The assessment was based on the method of multifactorial reduction. Examination
results pointed to the alterations in both space and time system of particular functional regions of rural areas in
Lower Silesia.
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