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Synopsis. Przedstawiono znaczenie rozwoju przedsiêbiorczo�ci w gminach górskich i nizinnych zakwalifikowa-
nych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) województwa podkarpackiego oraz
opinie w³a�cicieli przedsiêbiorstw prowadz¹cych swoj¹ dzia³alno�æ w tych gminach na temat wp³ywu specyficz-
nych czynników na mo¿liwo�ci rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Wstêp
Ró¿ne rejony kraju wykazuj¹ siê szybszym b¹d� wolniejszym rozwojem, zró¿nicowan¹ aktyw-

no�ci¹ i przedsiêbiorczo�ci¹ mieszkañców. Na ogó³ wiêksz¹ przedsiêbiorczo�æ wykazuj¹ mieszkañ-
cy miast ani¿eli terenów wiejskich, ludzie m³odsi i bardziej wykszta³ceni od starszych, z ni¿szym
poziomem wykszta³cenia formalnego, czy te¿ osoby mieszkaj¹ce w ju¿ lepiej rozwiniêtych rejonach
ni¿ z obszarów rozwojowo opó�nionych [Klepacki, Grzebyk 2004].

Przyst¹pienie Polski do UE w 2004 r., stworzy³o warunki do wyrównywania ró¿nic rozwojowych
na obszarach wiejskich dziêki uzyskaniu dostêpu do nowych �róde³ pomocy finansowej w postaci
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci oraz innych �rodków UE. Obszary o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)1, które czêsto okre�lane s¹ obszarami opó�nionymi rozwojowo
otrzyma³y dodatkowo wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych jako podstawowych podmio-
tów realizuj¹cych politykê rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Pozosta³e podmioty funkcjonuj¹-
ce na takich obszarach poddane s¹ tym samym regu³om rynku, co przedsiêbiorstwa spoza ONW.
Rodzi siê zatem pytanie, jak wygl¹da poziom rozwoju przedsiêbiorczo�ci na tych obszarach i jak
mo¿liwo�ci dalszego rozwoju postrzegaj¹ w³a�ciciele przedsiêbiorstw. Maj¹c to na uwadze za cel
opracowania przyjêto okre�lenie roli przedsiêbiorczo�ci na obszarach ONW oraz czynników wspiera-
j¹cych i ograniczaj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy takich terenów. W zwi¹zku z tym, i¿ obszary
ONW w województwie podkarpackim cechuj¹ siê wysokimi walorami przyrodniczymi, analizie pod-
dano równie¿ system obszarów prawnie chronionych wystêpuj¹cych na tym terenie. W artykule
wykorzystano materia³ �ród³owy wtórny w postaci opracowañ Bazy Danych Regionalnych G³ówne-
go Urzêdu Statystycznego w Warszawie za lata 2000-2008 oraz wyniki badañ ankietowych przepro-
wadzonych w 2008 roku w�ród 131 przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ w gmi-
nach górskich i nizinnych ONW województwa podkarpackiego. Taki te¿ podzia³ zastosowano poddaj¹c
analizie zebrany materia³ badawczy. Do analizy wyników zastosowano metodê statystyki opisowej, a
uzyskane wyniki zaprezentowano w formie graficznej i tabelarycznej.

1 Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady (WE) 1257/1999 wyznaczono 3 strefy (grupy) ONW w Polsce, tj. obszary
górskie (art.18), obszary nizinne (art. 19) oraz obszary ze specyficznymi utrudnieniami (art. 20). ONW jest
instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych, po³o¿onych na terenach, na których produkcja
rolnicza jest utrudniona ze wzglêdu na niekorzystne warunki naturalne. Dop³aty wyrównawcze dla gospo-
darstw rolnych, po³o¿onych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania kompensuj¹ istnie-
j¹ce utrudnienia w stosunku do gospodarstw po³o¿onych poza strefami ONW. Dop³aty te przeciwdzia³aj¹
wyludnieniu siê obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru [Plan Rozwoju� 2004].
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Charakterystyka rejonu badañ
Badane gminy zakwalifikowane do podkarpackich obszarów ONW stanowi³y 43% powierzchni

ogólnej województwa � w tym gminy górskie 26% a pozosta³e 17% to gminy nizinne. W 2008 roku
badany obszar zamieszkiwa³o 310 242 osób, co stanowi³o blisko 1% ludno�ci kraju i 15% woje-
wództwa podkarpackiego. W gminach górskich ludno�æ obejmowa³a 57%, za� w nizinnych 43%
ogó³u ludno�ci zlokalizowanej na badanym obszarze. W latach 2000-2008 wzros³a liczba ludno�ci
badanego regionu o 0,2%. Jednak w grupie gmin nizinnych odnotowano spadek o tê sam¹ wiel-
ko�æ, na co mia³y wp³yw: przyrost naturalny i saldo migracji na pobyt sta³y, a te z kolei ukszta³towa-
³y zmiany w gêsto�ci zaludnienia. W grupie gmin górskich wyst¹pi³a wy¿sza dynamika przyrostu
liczby ludno�ci. �rednie zaludnienie badanych gmin kszta³towa³o siê na poziomie 102 osoby na 1
km2, co daje wynik ni¿szy ni¿ �rednio w kraju (122 osoby na km2). Nale¿y jednak zaznaczyæ du¿¹
rozpiêto�æ wska�ników w poszczególnych gminach, co jest charakterystyczne szczególnie dla
obszarów górskich. Inn¹ cech¹ obszarów ONW województwa podkarpackiego w tym równie¿
gmin górskich jest wysoki udzia³ obszarów prawnie chronionych, które zajmowa³y ³¹cznie 543 864,6 ha2,
co stanowi³o blisko 70% ca³kowitej powierzchni objêtej badaniami i blisko 93% powierzchni obsza-
rów prawnie chronionych rozmieszczonych na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego
oraz oko³o 5,5% ca³kowitej powierzchni takich obszarów w kraju. Nie uwzglêdniaj¹c obszarów
Natura 2000, w 2008 roku najwiêkszy udzia³ mia³y obszary chronionego krajobrazu � 36,5% oraz
parki krajobrazowe � 27,3% powierzchni ogólnej badanych gmin (rys. 1).

Analizuj¹c udzia³ obszarów przyrod-
niczo-cennych objêtych ochron¹ w
dwóch wybranych grupach nale¿y zwró-
ciæ uwagê, i¿ w gminach górskich blisko
87% powierzchni objêtej jest takimi ob-
szarami, natomiast w nizinnych ten
udzia³ kszta³tuje siê na poziomie 44% przy
�redniej dla badanych gmin wynosz¹-
cej 70%. W gminach górskich dominu-
j¹cymi formami ochrony s¹: parki krajo-
brazowe (39,9%) i obszary chronionego
krajobrazu (37%). Ta ostatnia forma do-
minuje równie¿ w gminach nizinnych zaj-
muj¹c 35,8% powierzchni ogólnej. Je-
dyn¹ form¹ obszarów prawnie
chronionych wystêpuj¹c¹ wy³¹cznie w
grupie gmin górskich, s¹ parki narodo-
we, które zajmuj¹ blisko 9%.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿
wzrastaj¹cy udzia³ powierzchni obsza-
rów prawnie chronionych cechuje gmi-
ny górskie charakteryzuj¹ce siê gorszy-
mi warunkami agroekologicznymi, co w przypadku rolnictwa jest wielkim ograniczeniem. Nie stanowi
jednak bariery w rozwoju pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej. Wykorzystanie zasobu, który ma siê
do dyspozycji a w tym przypadku wysokich walorów przyrodniczych stanowi podstawowy wyznacz-
nik kierunków rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Poziom rozwoju przedsiêbiorczo�æ na badanym obszarze
Jednym ze wska�ników stopnia rozwoju gospodarczego gminy jest skala prowadzonej na jej terenie

dzia³alno�ci gospodarczej, na co sk³ada siê aktywno�æ spo³eczno�ci lokalnej. Oceniaj¹c rozwój przed-
siêbiorczo�ci w badanych gminach w kategoriach ilo�ciowych mo¿na dostrzec du¿¹ dynamikê zjawiska.
W latach 2000-2008 zwiêkszy³a siê o blisko 20% liczba podmiotów gospodarczych ogó³em i o tyle samo
jednostek prywatnych (tab. 1). Jednak tempo przyrostu liczby podmiotów w latach 2000-2004, by³o
znacznie wiêksze, jak w przedziale czasowym 2004-2008. Okres czterech lat przed wst¹pieniem do struk-

2 stan w dniu 31.12.2008 r.

Rysunek 1. Udzia³ powierzchni obszarów prawnie chro-
nionych w powierzchni ogólnej badanych gmin w 2008 r.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Bank Danych� 2008.

EDGDQH

JPLQ\

JyUVNLH QL]LQQH

SRZ LHU]FKQLD�QLH

REM WD�RFKURQ

REV]DU\�FKURQLRQHJR

NUDMREUD]X

SDUNL�NUDMREUD]RZ H

UH]HUZ DW\�SU]\URG\

SDUNL�QDURGRZ H

100

80

60

40

20

0

%



56 Bogumi³a Grzebyk

tur europejskich w tym badanym regionie cechowa³ siê wiêkszym przyrostem liczby podmiotów gospo-
darczych ani¿eli w okresie pe³nego cz³onkowstwa. Równie¿ wysoki udzia³ podmiotów gospodarczych
osób fizycznych w podmiotach ogó³em w analizowanych latach, choæ wysoki w obu grupach gmin
wykazywa³ tendencjê spadkow¹, co mo¿e oznaczaæ postêpuj¹cy proces koncentracji kapita³owej wyra-
¿aj¹cy siê rosn¹cym udzia³em innych bardziej rozbudowanych form organizacyjno-prawnych przedsiê-
biorstw. Jednocze�nie zaznaczyæ nale¿y, ¿e odsetek prywatnych podmiotów gospodarczych w ogólnej
liczbie podmiotów, nie ulega w analizowanym okresie istotnym zmianom.

Odsetek podmiotów gospodarczych osób fizycznych w grupie gmin górskich by³ w 2000 roku
blisko dwukrotnie wy¿szy ani¿eli w grupie gmin nizinnych, co mo¿na wi¹zaæ ze specyfik¹ obszarów
górskich, która wynika z ograniczonych mo¿liwo�ci rozwoju rolnictwa, z historycznych uwarunko-
wañ emigracyjnych, funkcjonowania dwuzawodowo�ci, pracy w szarej strefie i uwarunkowañ
kulturowych. Mieszkañcy obszarów górskich uznawani s¹ za ludzi ambitnych, przedsiêbiorczych,
poniewa¿ funkcjonuj¹ w trudniejszych warunkach i pokonuj¹ trudno�ci z tym zwi¹zane.

Specyficzn¹ cech¹ przedsiêbiorczo�ci na obszarach górskich jest jej wymuszony charakter wynikaj¹-
cy w du¿ym stopniu z przekazywanych wzorców ¿ycia. Ponadto wykorzystuje ona lokalne zasoby (us³ugi
le�ne i przetwórstwo drewna, turystyka z gastronomi¹), co sprawia, ¿e dla przyk³adu najbardziej przedsiê-
biorcza ludno�æ mieszka w gminach tzw. trójk¹ta bieszczadzkiego, tj. Lutowiska, Cisna, Czarna, których
peryferyjne po³o¿enie i niski poziom infrastruktury nie stanowi¹ istotnej bariery rozwoju przedsiêbiorczo-
�ci. Nale¿y nadmieniæ, ¿e z jednej strony drobne gospodarstwa rolne, jakie dominuj¹ w omawianym
regionie, s¹ si³¹ sprawcz¹ poszukiwania dochodów pozarolniczych, a z drugiej � skromne dochody rolni-
cze nigdy nie by³y �ród³em akumulacji mo¿liwej do wykorzystania w uruchamianiu dzia³alno�ci pozarolni-
czej. Inn¹ specyficzn¹ cech¹ przedsiêbiorczo�ci na obszarach górskich jest prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej nierejestrowanej, a wiêc w sposób nieformalny. Eksperci lokalni szacuj¹, ¿e w zwi¹zku z tym
faktyczny poziom rozwoju przedsiêbiorczo�ci jest o 20-40% wy¿szy. W regionie górskim udzia³ podmiotów
gospodarczych dzia³aj¹cych w szarej strefie przekracza bowiem 10% [Ostromêcki, Zaj¹c 2010].

Rozpatruj¹c rozwój przedsiêbiorczo�ci pozarolniczej w kontek�cie funkcji, jakie pe³ni¹ obszary
górskie, nale¿y zwróciæ uwagê na rosn¹c¹ rolê podmiotów ze sfery obs³ugi ruchu turystycznego.
Ruch turystyczny jest zintegrowany z walorami krajobrazowymi, a te w du¿ym stopniu zale¿¹ od
gospodarowania cz³owieka w rolnictwie i le�nictwie. Do�wiadczenia austriackie pokazuj¹, ¿e roz-
wojowi turystyki towarzyszy rozwój rolnictwa [Czudec 2006]. Zatem wysoki poziom przedsiêbior-
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czo�ci pozarolniczej, zw³aszcza tej skierowanej na klienta z zewn¹trz, mo¿e w przysz³o�ci wywo³aæ
potrzebê rozwoju rolnictwa, jako warunek dalszego jej rozwoju. Wynika to z uzupe³niaj¹cych siê
funkcji obu tych form gospodarowania w obszarach górskich. Bowiem to rolnictwo wzbogaca
walory krajobrazowe, zachowuje bioró¿norodno�æ �rodowiska przyrodniczego, dostarcza surow-
ce wysokiej jako�ci, kreuje produkt regionalny. Spo³eczno�ci lokalne, które opar³y przedsiêbior-
czo�æ na ruchu turystycznym coraz mocniej dostrzegaj¹ potrzebê i wspieraj¹ dzia³alno�æ rolno�ro-
dowiskow¹ i to nie tylko u siebie, ale tak¿e na obszarach s¹siaduj¹cych. Do rachunku ekonomicznego
nale¿y wiêc wprowadziæ wycenê utrzymywania walorów i bioró¿norodno�ci �rodowiska przyrod-
niczego. Mechanizm rynkowy, który pozbawi³ rolnictwo mo¿liwo�ci rozwoju w obszarach gór-
skich, mo¿e po�rednio przez rozwój dzia³alno�ci pozarolniczej niejako go reaktywowaæ, przypisu-
j¹c rolnictwu zupe³nie nowe funkcje, których waloryzacjê przeprowadzi spo³eczeñstwo.

Dane empiryczne wskazuj¹, i¿ w badanym okresie nie dosz³o do znacz¹cych zmian w poziomie
rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich odnosz¹ce siê do two-
rzenia przedsiêbiorstw na tym obszarze nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Zachêty finanso-
we nie spowodowa³y rozwijania w wiêkszym zakresie ma³ej przedsiêbiorczo�ci, co mo¿e byæ niepo-
koj¹ce, gdy¿ s³abo rozwiniêty rynek pracy pozarolniczej wobec blokady dochodowej z dzia³alno�ci
rolniczej mo¿e uruchomiæ procesy depopulacyjne, jak to ma miejsce w wielu krajach Europy Za-
chodniej. Przedsiêbiorczo�æ w tych regionach jest wiêc wymuszona.

Czynniki sprzyjaj¹ce i
ograniczaj¹ce rozwój gmin

po³o¿onych w ONW w opinii
przedsiêbiorców

W�ród w³a�cicieli przedsiêbiorstw
prowadz¹cych swoj¹ dzia³alno�æ na ob-
szarach ONW najwiêksz¹ grupê stanowi-
³y osoby w wieku 41-50 lat (36%). Jednak
w grupie gmin nizinnych dominowa³y
osoby m³odsze, tj.  do 40 roku ¿ycia. W tej
równie¿ grupie znalaz³a siê wiêksza liczba
osób z wy¿szym wykszta³ceniem (20%).
W ponad 72% w³a�cicielami przedsiê-
biorstw byli mê¿czy�ni.

Respondenci zapytani: co zade-
cydowa³o o tym, i¿ prowadz¹ dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ w³a�nie w danej
gminie, wskazywali na dwa g³ówne
czynniki: posiadanie obiektu na w³a-
sno�æ (48,1%) i brak konkurencji
(34,4%). Te odpowiedzi znalaz³y siê na
dwóch pierwszych miejscach w anali-
zowanych grupach gmin (tab. 2).

Dodaæ jednak nale¿y, i¿ przedsiê-
biorcy z gmin nizinnych przy wyborze
miejsca w mniejszym stopniu kierowali
siê nisk¹ cen¹ najmu, natomiast w wiêk-
szym stopniu wskazywali na koncen-
tracjê popytu. Na ten w³a�nie czynnik
wskazywa³a ponad 1/3 badanych
przedsiêbiorców. Mo¿na zatem stwier-
dziæ, i¿ w³a�ciciele wszystkich bada-
nych przedsiêbiorstw nastawieni s¹ na
stabilizacjê i bezpieczeñstwo ni¿
sk³onni do konkurowania ze sob¹ i in-
nymi, wiêkszymi firmami na rynku.
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Przyjmuj¹c, ¿e w³a�ciciele przedsiêbiorstw s¹ najlepiej zorientowani na czynniki ograniczaj¹ce
rozwój gospodarczy gminy w której prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, poproszono, aby wskazali
na najwa¿niejsze wed³ug nich utrudnienia. W pierwszej kolejno�ci respondenci wymieniali: brak
kapita³u i bierno�æ mieszkañców (tab. 3).

W³a�ciciele firm funkcjonuj¹cych na obszarach ONW Podkarpacia widz¹, co prawda ograni-
czenie w postaci niskiej skuteczno�ci pozyskiwania �rodków UE, ale ju¿ znacznie mniejszy wp³yw
przypisuj¹ niskiemu poziomowi wykszta³cenia. Podkre�liæ ponadto nale¿y, i¿ pozosta³e czynniki
wskazywane przez respondentów nie by³y tak samo wa¿ne dla wybranych grup gmin. O ile przed-
siêbiorcy z gmin górskich do g³ównych utrudnieñ zaliczyli s³aby rozwój infrastruktury, to dla
w³a�cicieli gmin nizinnych bardzo wa¿nym ograniczeniem by³o brak promocji gminy i s³aba aktyw-
no�æ samorz¹du. W gminach górskich wskazywano ponadto na ograniczenia zwi¹zane z wystêpo-
wanie obszarów prawnie chronionych oraz przepisy dotycz¹ce ochrony �rodowiska. Natomiast
dla przedsiêbiorców gmin nizinnych wa¿niejszymi ograniczeniami by³y: niska skuteczno�æ pozy-
skiwania �rodków UE i odleg³o�æ od du¿ych o�rodków gospodarczych.

Podkre�liæ nale¿y, ¿e przedsiêbiorcy prowadz¹cy swoj¹ dzia³alno�æ na obszarach ONW zdaj¹
sobie sprawê z wp³ywu ograniczeñ na rozwój spo³eczno-gospodarczy, co jest bardzo wa¿ne z
punktu widzenia poszukiwania mo¿liwo�ci ich niwelowania.

Podsumowanie
Wydzielenie obszarów ONW wi¹¿e siê z uznaniem potrzeby podtrzymania rolniczego u¿ytko-

wania terenów zagro¿onych marginalizacj¹, które nie s¹ w stanie konkurowaæ z nowoczesnym
intensywnym rolnictwem. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ warunkiem rozwoju takich obszarów jest
uzupe³nianie dotychczasowej funkcji rolniczej dzia³alno�ci¹ pozarolnicz¹, gdy¿ bez tego takie na-
rzêdzie jak system dofinansowania ONW nie wyrówna regionalnych dysproporcji. Dlatego te¿
rozwój przedsiêbiorczo�ci nale¿y uznaæ za podstawow¹ koniczno�æ rozwojow¹, mog¹c¹ w znaczny
sposób ograniczyæ zagro¿enie marginalizacj¹. Bardzo wa¿n¹ rolê bêdzie tu odgrywaæ aktywno�æ
spo³eczno�ci lokalnej, przedsiêbiorców ich poziomu wykszta³cenia i motywacji do pog³êbiania
wiedzy i umiejêtno�ci. Rola przedsiêbiorczo�ci dotyczy stymulowania przemian strukturalnych i
procesów modernizacyjnych ka¿dej gospodarki, w tym równie¿ lokalnej. Zachodzi �cis³a zale¿no�æ
pomiêdzy rozwojem przedsiêbiorstw a rozwojem regionu.

Literatura
Bank Danych Regionalnych 2000-2008. GUS, Warszawa.
Czudec A. 2006: Turystyka i rolnictwo � wzajemne relacje i ich znaczenie dla rozwoju regionu górskiego.

Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 53,
Klepacki B., Grzebyk B. 2004: Czynniki wspieraj¹ce i ograniczaj¹ce rozwój przedsiêbiorczo�ci na obszarach

prawnie chronionych. [W:] Przedsiêbiorczo�æ i marketing szans¹ rozwoju obszarów wiejskich (red. S. Urban).
AE, Wroc³aw, s. 49-60.

Ostromêcki A., Zaj¹c D. 2010: Sytuacja demograficzna a gospodarka karpackiego regionu górskiego. [W:]
Czynniki kszta³tuj¹ce konkurencyjno�æ regionu górskiego (na przyk³adzie polskich Karpat) (red. A. Czudec).
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 46.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006. 2004: Wyd. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Warszawa.

Rozporz¹dzenie WE 1257/1999 z 17 maja 1999 roku w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez EAGGF.

Summary
Results of the research have proved that communities qualified for the Podkarpackie LFA areas constituted 43

% of the overall area of the province � 26 % for mountainous communities and 17% for lowland communities. The
number of population of the area under research increased only by 0,2% in the years 2000-2008. However, among
the lowland communities a decrease of the same amount was noticed. The birth rate and the balance of migration
for permanent residence, which in turn have shaped changes in the population density, could have influenced it.

The years 2000-2008 saw an increase by 20% of the economic subjects in total and by the same amount the
number of private units. Also high participation of the economic subjects of individuals among subjects in total
has been noticed. The mean of the factor of saturation by economic subjects for the communities under research
in 2008 amounted almost to 40 economic subjects for 1000 inhabitants and was higher by over 15% when
compared with 2000. It is a positive outlook for development of this region.
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Furthermore, the analysis has established that the greatest group of owners of enterprises functioning in the
LFA are in the 41-50 age bracket (36%). In lowland communities the most numerous group consists of younger
people, below 40. Secondary education was found in 55% of the surveyed. When asked about factors which were
all-important for running business activity in a particular community, the respondents pointed out owning
premises as well as lack of competition. Among the most significant factors limiting social-economic develop-
ment the entrepreneurs listed: lack of capital, passivity of inhabitants and distance from cities.
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