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Nowe mo liwo ci zwi zane z procesem integracji europejskiej mog  przyczyni  si  

do zwi kszenia potencja u rozwojowego polskich obszarów wiejskich, ale na drodze stoj  

trudne do pokonania bariery o charakterze spo ecznym. Charakterystyczne dla mieszka ców 

gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego wysokie bezrobocie, brak aktywno ci 

gospodarczej, niski poziom wykszta cenia i postrzeganie procesu integracji z punktu widzenia 

zagro enia s  czynnikami znacznie hamuj cymi rozwój tych obszarów.   

Rozwój lokalny realizuje si  poprzez podejmowanie ró norodnych inicjatyw i 

prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Na terenach wiejskich potrzebne jest rozpocz cie 

pracy kreuj cej liderów wiejskich, wspomagaj cej lokalne inicjatywy, która przeciwstawi si  

bierno ci, jaka ogarn a spo eczno  wiejsk  [K odzi ski 2002]. Poza tym, niezb dne s  

dzia ania zmierzaj ce do przestawienia sposobu my lenia z poziomu producenta rolnego na 

poziom przedsi biorcy. Du  rol  do odegrania na tym polu maj  lokalne w adze 

samorz dowe, media,  organizacje pozarz dowe oraz placówki doradcze i o wiatowe. 

Rozszerzenie rynku europejskiego stanowi wyzwanie i szans  dla polskich przedsi biorców. 

Prowadzi ono do nawi zania kontaktów kooperacyjnych z kontrahentami zagranicznymi, 

rozwoju sieci handlowych i franchisingowych oraz poprawy konkurencyjno ci poprzez 

wdra anie nowych technologii. Rozwój pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na obszarach 

wiejskich stanowi antidotum na nisk  op acalno  produkcji rolniczej, jak i trudno ci 

zwi zane z bezrobociem jawnym i ukrytym. Przedsi biorczo  jest g ównym instrumentem 

przemian strukturalnych i wielofunkcyjnego rozwoju wsi.  
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Cel pracy i materia   

 Artyku  ma na celu ukazanie barier rozwoju dzia alno ci pozarolniczej z punktu 

widzenia w adz samorz dowych oraz mieszka ców gmin wiejskich oraz wskazanie metod ich 

przezwyci enia. Poni sze wyniki stanowi  jedynie fragment kompleksowych bada  

ankietowych  zwi zanych z  uwarunkowaniami  absorpcji pomocy unijnej przeprowadzonych 

przez autora pracy w urz dach gminnych 69 gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego (od 

09.2004r. do 11.2004r.). Istotne znaczenie odgrywa fakt, e analiza dotyczy obszarów 

wiejskich woj. zachodniopomorskiego. Jest to region silnie zró nicowany pod wzgl dem 

funkcjonalno-przestrzennym, z przewag  obszarów s abo rozwini tych. Jednostki 

samorz dowe, w których przeprowadzono badania wy oniono na podstawie uprzedniej 

klasyfikacji pod wzgl dem poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego, wed ug 

taksonomicznej metody „miary rozwoju” Hellwiga. Badania w zwi zku z tym obejmuj   

gminy o niskim stopniu rozwoju, g ównie regiony po PGR-owskie o du ych trudno ciach 

strukturalnych, wysokim bezrobociu i wszelkich negatywnych spo eczno-ekonomicznych 

konsekwencjach transformacji. Dodatkowo, tym samym czasie przeprowadzono na terenie 69 

analizowanych gmin, badania ankietowe w ród 350 mieszka ców obszarów wiejskich 

obecnych na zebraniach so eckich. Cechami wyró niaj cymi zbiorowo  by  wiek, miejsce 

zamieszkania, wielko  gospodarstwa i wykszta cenie. Kwestionariusze ankietowe zawiera y 

10 pyta  dotycz cych postaw spo ecznych po procesie integracji, zakresu wykorzystania 

unijnego wsparcia oraz dzia a  w adz lokalnych we wspieraniu rozwoju gmin.  

Sposób doboru próby, jak i zakres merytoryczny ankiet sprawia, e mo na na ich 

podstawie wyci ga  ogólniejsze wnioski o jako ciowym charakterze maj ce odniesienie do 

innych regionów kraju.  

Dzia alno  gospodarcza na terenie badanych gmin  

W wyniku procesu integracji coraz wi cej mieszka ców wsi zajmuje si  dzia alno ci  

gospodarcz  przy wykorzystaniu zasobów w asnych gospodarstwa. Jednak  pozarolnicza 

aktywno  gospodarcza na obszarach wiejskich charakteryzuje si  o wiele mniejsz  skal  

zjawiska w porównaniu z gminami miejskimi. Nasycenie obszarów wiejskich podmiotami 

gospodarczymi w woj. zachodniopomorskim jest niewielkie. Na wsi jest ich zaledwie 18%, a 

w dzia alno ciach pozarolniczych 16,4% [GUS 2005]. Na obszarach wiejskich 

podstawowymi jednostkami gospodarczymi s  firmy drobne, które dzi ki swej elastyczno ci 

– odgrywaj  i b d  odgrywa  dominuj c  rol  w gospodarce. Odgrywaj  one równie  

najwa niejsz  rol  w harmonijnym rozwoju lokalnym i regionalnym. Zwi zki ma ych 
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przedsi biorstw z otoczeniem lokalnym poprzez ogniwo zatrudnienia, realizacji si y 

nabywczej, stosunki mi dzyludzkie s  trwalsze i silniejsze, ni  w przypadku firm du ych 

[Duczkowska-Piasecka 1997].  Na terenie badanych gmin pod wzgl dem organizacyjno-

prawnym dominuj  podmioty jednoosobowe, prowadz ce dzia alno  jako osoby fizyczne. 

Dzia alno  ta ma g ównie charakter lokalny, ograniczaj c si  do miejscowo ci o niewielkiej 

liczbie mieszka ców. Przewa aj  podmioty bran y handlowej i us ugowej (tab.1).  

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych  w poszczególnych bran ach w badanych 69 gminach 

Table 1. Economic entities by sectors in the 69 communes researched 

Rodzaj dzia alno ci  Liczba podmiotów % udzia  

Przemys  3048 12 

Budownictwo 2936 11 

Transport, czno  i sk adowanie 1878 7,3 

Handel i naprawy 8267 32 

Rolnictwo i le nictwo 2907 11 

Obs uga nieruchomo ci i firm (w tym 

po rednictwo finansowe) 

2911 11 

Ochrona zdrowia i opieka spo eczna  1216 5,7 

Hotele i restauracje 1092 4,3 

Pozosta a dzia alno  us ugowa, komunalna, 

spo eczna i indywidualna  

1363 5 

 

Pozosta e sekcje  179 0,7 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z Rocznika  Statystycznego woj. zachodniopomorskiego 

[GUS 2005] 

Source: Own study on the basis of data in the Statistical Yearbook West-pomeranian voivodeship [GUS 2005] 

Ze statystyk wynika, e co trzeci mieszkaniec na terenie analizowanych gmin (32%)  

zajmuje si  handlem oraz wykonuje naprawy i konserwacje (AGD, RTV, mechanika 

pojazdowa, mechanika maszyn spo ywczych, lusarstwo, mechanika precyzyjna itp.). Rozwój 

g ównie tego rodzaju dzia alno ci, najprostszej do podj cia i wymagaj cej najni szych 

kwalifikacji -  bez strukturalnego i zasobowego zainwestowania, nie przynosi d ugotrwa ego 

o ywienia gospodarczego. Pozosta e bran e nie odgrywaj  dominuj cego znaczenia – 

wyst puje zbli ona ilo  podmiotów (11%) bran y przemys owej, budowlanej, rolnej i us ug 

oko obiznesowych. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, e s  one równomiernie zró nicowane, 

co mo e przyczyni  si  do kooperacji i wzajemnej wspó pracy. Niewielki udzia  maj  

przedsi biorstwa transportowe (7,3%), zwi zane z ochron  zdrowia i opiek  spo eczn  (5,7%) 

oraz wiadcz ce us ugi komunalne i spo eczne (5%). Du e znaczenie dla rynku pracy, ze 

wzgl du na wi ksz  ilo  zatrudnianych osób, maj  zak ady produkcyjne. Niestety na terenie 

badanych gmin nie wyst puje ich  wiele a spo ród tych, które funkcjonuj  przewa aj  
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masarnie, piekarnie, ciastkarnie, tartaki, zak ady krawieckie i zak ady produkuj ce artyku y z 

tworzyw sztucznych. Dzia alno  produkcyjna wymaga wi kszych nak adów i obarczona jest 

wi kszym ryzykiem, dlatego te  nie cieszy si  popularno ci  w ród mieszka ców obszarów 

wiejskich.  

Na podstawie analizy ilo ci podmiotów gospodarczych na terenie badanych gmin 

mo na wyci gn  wniosek, e dzia alno  gospodarcza jest s abo rozwini ta. Brakuje 

zak adów przetwórstwa rolnego, produkcyjnych, budowlanych oraz podmiotów wiadcz cych 

us ugi zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Niepokoj cy jest fakt 

nik ego udzia u przedsi biorstw hotelowych i gastronomicznych tworz cych tak potrzebn  w 

regionie, z uwagi na rent  po o enia, infrastruktur  turystyczn . Analiza miejscowych 

zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych), zasobów kulturowych i 

poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwi za  powinna sta  si  inspiracj  do podj cia 

pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej.  

Bariery rozwoju przedsi biorczo ci w opinii w adz gminnych 

Tworzenie sprzyjaj cych warunków rozwoju gospodarczego jest podstawowym 

warunkiem osi gni cia sukcesu. W adze gminne s  wiadome, e rozwój dzia alno ci 

gospodarczej  na  ich  terenach  nie  jest  wysoki,   upatruj c   barier  rozwoju    

przedsi biorczo ci w czynnikach makroekonomicznych (tab. 2). 

Tabela  2. Bariery rozwoju przedsi biorczo ci w opinii w adz gminnych 

Table 2. Barriers for entrepreneurship from the perspective of local authorities 

Bariera % wypowiedzi 

Brak kapita u 98% 

Brak wykwalifikowanej kadry 53% 

S abo rozwini ta infrastruktura techniczna 48% 

Brak rynków zbytu 31% 

Brak rozwi za  systemowo-prawnych 23% 

 ród o: Badania w asne 

Source: Own research 

Ankietowani (98%) zgodnie stwierdzili, e najpowa niejsz  przeszkod  dla rozwoju 

pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na ich terenie jest brak kapita u. Badani wyra nie 

podkre lali, e chodzi zarówno o brak kapita u na podj cie dzia alno ci, jak i jej 

modernizacj . Najwi ksze trudno ci zwi zane s  z uruchomieniem dzia alno ci produkcyjnej. 

Wprowadzenie do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu czy technologii wi e 

si  z wysokimi kosztami np. zakupu licencji, „know-how”, certyfikacji i prac badawczo-

rozwojowych. Szczup o  rodków na inwestycje jest niemo liwa do pokonania we w asnym 
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zakresie. Konieczna jest zatem inicjatywa zmierzaj ca do znalezienia na zewn trz 

niezb dnych funduszy, daj cych mo liwo  planowego i celowego wspó dzia ania 

mieszka ców wsi z w a cicielami kapita u. Wa ne jest tak e czenie kapita ów, jak to ma 

miejsce w spó dzielczo ci. W sytuacji ogromnych potrzeb i jednocze nie limitowanych 

mo liwo ci bud etu pa stwa, dope niaj c  rol  w kreowaniu procesów rozwojowych 

odgrywaj  wszelkie programy pomocowe ze strony Unii Europejskiej. Wa n  rol  spe niaj  

równie  instytucje wspomagaj ce finansowanie wiele przedsi wzi  np. agencje rz dowe, 

banki, fundacje, fundusze, instytucje mi dzynarodowe i inne.  

Ponad po owa badanych (53%) twierdzi, e przyczyn  hamuj c  rozwój 

przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich jest brak wykwalifikowanej kadry – ludzi, którzy 

potrafiliby prowadzi  w asne firmy. Problem istnieje w  mentalno ci mieszka ców wsi, 

niskim poziomie wykszta cenia, braku pomys ów i inicjatyw. Chodzi przede wszystkim o 

by ych pracowników PGR-ów charakteryzuj cych si  asertywno ci , niskimi kwalifikacjami i 

ma  samodzielno ci . Ze wzgl du na powszechno  stanu apatii i oczekiwania, jaki istnieje 

na wsi, zachodzi potrzeba rozpocz cia mudnej pracy od podstaw, zmierzaj cej do 

wyzwolenia aktywno ci gospodarczej i kszta towania postaw przedsi biorczych ju  od 

najm odszych lat. Aby sprosta  temu zadaniu edukacja i dobra jako  kszta cenia powinna 

sta  si  priorytetem rozwoju obszarów wiejskich.  

  Wykorzystanie infrastruktury jako czynnika rozwoju dzia alno ci gospodarczej wi e 

si  z prowadzeniem odpowiedniej polityki inwestycyjnej w tym zakresie. Wed ug 48% 

ankietowanych urz dów gminnych s abo rozwini ta infrastruktura techniczna stanowi du  

przeszkod  w prowadzeniu i rozwijaniu dzia alno ci gospodarczej. Niedoinwestowanie w 

zakresie infrastruktury odpowiednio do zg aszanych potrzeb staje si  barier  w rozpocz ciu 

procesów rozwoju i jest cech  charakterystyczn  dla wi kszo ci badanych gmin.  

Co trzeci przedstawiciel urz du gminnego (31%)  uwa a, e istniej ce problemy ze 

zbyciem swoich produktów zniech caj  mieszka ców gminy do podejmowania  pozarolniczej 

dzia alno ci. Zbyt niskie tempo wzrostu gospodarczego, wysoki stopie  bezrobocia i ubóstwa 

w ród ludno ci  powoduje, e popyt na produkty i us ugi na rynku lokalnym jest ograniczony. 

Niewielki popyt lokalny nie daje mo liwo ci podejmowania dzia alno ci gospodarczej, gdy  

nie stwarza podstaw do uzyskania odpowiednio wysokiego dochodu. W opinii ankietowanych 

jedynie przedsi biorstwa ju  istniej ce, redniej wielko ci, które sprzedaj  swoje wyroby na 

rynkach ponadlokalnych, posiadaj  takie szanse rozwojowe.  

Dla 23% badanych powa n  barier  stanowi brak rozwi za  systemowo prawnych w 

zakresie preferencji dla podmiotów gospodarczych chc cych uruchomi  dzia alno  
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gospodarcz  na terenach wiejskich. Zniech caj  równie  wysokie koszty pracy, z y system 

podatkowy oraz zak ócenia w konkurencji spowodowane funkcjonowaniem szarej strefy.  

Bariery rozwoju przedsi biorczo ci w opinii mieszka ców 
obszarów wiejskich 

Inne trudno ci zwi zane z podj ciem i prowadzeniem pozarolniczej dzia alno ci 

gospodarczej postrzegaj  mieszka cy obszarów wiejskich, którzy barier rozwoju 

przedsi biorczo ci upatruj  przede wszystkim w uj ciu lokalnym, mikroekonomicznym 

(tab.3). 

Tabela 3. Przeszkody w rozwoju przedsi biorczo ci wed ug opinii mieszka ców obszarów wiejskich 

Table 3. Barriers of entrepreneurship from the perspective of rural areas habitants  

Bariera % wypowiedzi 

S abe zaanga owanie ze strony w adz lokalnych 94% 

Brak rynków zbytu  58% 

Trudno ci z uzyskaniem kredytu  55% 

S abo rozwini ta infrastruktura 23% 

Brak rozwi za  systemowo-prawnych 12% 
ród o: Badania w asne 

Source: Own research 

Prawie wszyscy badani (94%) zgodnie uwa aj , e istotny problem stanowi s abe 

zaanga owanie ze strony w adz lokalnych. Opinie ankietowanych s  zbie ne z wynikami 

bada  przeprowadzonych przez innych autorów, z których wynika, e przedsi biorcy nie 

otrzymuj  wystarczaj cego wsparcia ze strony w adz lokalnych [por. Fedyszak-Radziejowska 

2002; Dziemianowicz, Kierzkowski, Knopik 2003; Zar bski 2002; Duczkowska-Piasecka 

1997].  W adze dysponuj  wieloma instrumentami organizacyjnymi i finansowymi, za 

pomoc  których mog  oddzia ywa  na lokalne ycie gospodarcze. Promocja 

przedsi biorczo ci powinna si  przejawia  poprzez wsparcie rozwoju ma ych i rednich 

przedsi biorstw,  wiadczenie us ug doradczych i szkoleniowych, podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych po czonych z indywidualnym doradztwem, a tak e rozpowszechnianie dobrych 

praktyk i metod rozwoju. Tego rodzaju formy wsparcia maj  na celu zaktywizowanie  osób i 

zach cenie ich do podj cia pracy na w asny rachunek. Ankietowani oczekuj  sta ego 

doradztwa oraz szkole  w tym zakresie, co ich zdaniem znacznie u atwi oby funkcjonowanie 

nowo powsta ego przedsi biorstwa na rynku, oraz analizy szans prowadzenia okre lonego 

typu dzia alno ci gospodarczej. Nale y zaznaczy  fakt, e mieszka cy obszarów wiejskich 

oczekuj  nie tylko dzia a  wspomagaj cych przedsi biorczo  ale równie  dzia a  

ochronnych, broni cych ich interesów. Brak ekonomicznego i spo ecznego umocnienia 

przedsi biorców na rynku lokalnym powoduje, e cz  firm nie wi e si  na d ugo ze 

rodowiskiem lokalnym. rednio co czwarte zarejestrowane przedsi biorstwo upada po roku 
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dzia alno ci [Ko odziejczyk 2002]. W adze lokalne nie przywi zuj  wagi do tego problemu. Z 

bada  wynika [Kami ski 2004], e samorz dy w praktyce nie dokonuj  analiz podmiotów 

rejestruj cych i likwiduj cych dzia alno  gospodarcz  na terenie gminy.  

Zdecydowana wi kszo  firm wiejskich funkcjonuje tylko i wy cznie na rynkach 

lokalnych i nie jest przygotowana do prowadzenia dzia alno ci eksportowej. W zwi zku z 

tym,  a  58% badanych osób widzi trudno ci w braku rynków zbytu. Bariera ta ma tak e 

swoje ród o w niedostatecznym poziomie wiedzy dotycz cej prowadzenia firmy. Niedobór 

odpowiednich  kwalifikacji utrudnia samodzielne prowadzenie ksi gowo ci i dzia alno ci 

marketingowej, co w znaczny sposób przyczynia si  do obni enia  kosztów dzia alno ci. Brak 

wiedzy ekonomicznej uniemo liwia równie   dalszy rozwój.  Du a cz  firm nie dostrzega 

konieczno ci sporz dzania planów rozwojowych, prognoz popytu, poszukiwania nowych 

rynków zbytu, analizy zmian otoczenia firmy oraz analizy rynku towarów i us ug, na którym 

si  znajduj . 

Dla ponad po owy ankietowanych osób (55%) istotn  barier  stanowi  trudno ci z 

uzyskaniem kredytu, wynikaj ce z braku: umiej tno ci opracowania niezb dnej 

dokumentacji, zdolno ci kredytowej, kapita u w asnego, zabezpieczenia kredytu oraz 

informacji o ród ach pozyskania kapita u. Powy sza sytuacja wiadczy o niedoborze 

lokalnych i regionalnych funduszy por cze  kredytowych, których inicjatorami s  jednostki 

samorz du terytorialnego oraz instytucje finansowe. Celem ich dzia ania jest wspieranie 

aktywno ci gospodarczej regionalnej spo eczno ci poprzez zwi kszenie dost pno ci do 

zewn trznych róde  finansowania, co w rezultacie przyczynia si  do wzrostu 

konkurencyjno ci i zmniejszenia bezrobocia. W woj. zachodniopomorskim dzia a tylko 8 

funduszy por cze  kredytowych (stan na dzie  31.05.2006r.).  

Brak dobrze rozwini tej infrastruktury stanowi powa n  barier  dla 23% 

ankietowanych. W adze lokalne powinny zapewni  okre lony poziom inwestycji w sferze 

nieprodukcyjnej i produkcyjnej. Zasadnicze elementy infrastruktury wiejskiej maj ce wp yw 

na funkcjonowanie ma ych przedsi biorstw to wed ug ankietowanych: drogi, linie 

telefoniczne, wodoci gi, oczyszczalnie cieków i kanalizacje. Mieszka cy obszarów 

wiejskich bior cy udzia  w badaniach uwa aj , e te elementy infrastruktury s  rozwini te w 

sposób wystarczaj cy. 

Tylko 12% badanych mieszka ców obszarów wiejskich widzi przeszkod  w braku 

rozwi za  systemowo-prawnych, wskazuj c przede wszystkim na zbyt wysokie sk adki 

podwy szaj ce koszty pracy, uci liwe procedury administracyjne oraz brak stabilnych 

unormowa  prawnych.  

 130



Wnioski  

1. Dzia alno  gospodarcza w badanych gminach wiejskich jest dziedzin  s abo 

rozwini t . Bariery rozwoju tego najbardziej po danego kierunku dzia ania s  

odmiennie rozpatrywane przez mieszka ców obszarów wiejskich i w adz 

gminnych. 

2. Jak wynika z bada  w adze lokalne szukaj  problemów rozwoju 

przedsi biorczo ci przede wszystkim w czynnikach o charakterze 

makroekonomicznym, zwi zanych z brakiem kapita u (98%),  wykwalifikowanej 

kadry (53%) oraz s abo rozwini t  infrastruktur  techniczn  (48%).  

3. Mieszka cy ankietowanych gmin dostrzegaj  problemy o charakterze 

mikroekonomicznym- wynikaj ce z niedostatecznego rozwoju regionu oraz 

wskazuj ce na opiesza o  w adz samorz dowych w dostosowaniu rodowisk 

lokalnych do nowych warunków spo eczno-ekonomicznych. Mieszka cy 

obszarów wiejskich zwracaj  szczególn  uwag  na brak zaanga owania ze strony 

w adz lokalnych (94%), brak rynków zbytu (58%) oraz trudno ci z uzyskaniem 

kredytu (55%).  

4. Skuteczna pomoc lokalnym przedsi biorcom musi si  opiera  na zrozumieniu ich 

potrzeb. Mieszka cy gmin wiejskich potrzebuj  przede wszystkim 

niematerialnych impulsów rozwojowych - rzetelnej informacji, poprawy dost pu 

do kapita u oraz profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Ankietowane osoby 

maj  wiele obaw o charakterze psychologicznym, które wynikaj  z braku wiary 

we w asne si y – potrzebuj  w zwi zku z tym wsparcia o charakterze 

motywacyjnym.  

5. Mo liwo ci rozwoju wiejskiej przedsi biorczo ci zale  nie tylko od ludzi z 

inicjatyw , ale równie  od aktywnej postawy w adz gminnych prowadz cych 

dzia ania edukacyjne, doradcze, wspieraj ce oraz u atwiaj ce pozyskanie 

rodków. 
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Abstract. In Polish rural areas, including the traditionally agricultural area of the West-pomeranian 

voivodeship, there are many barriers of entrepreneurship development, in particular those of a social 

character. The paper presents research results of the local authorities’ and rural area inhabitants’ opinions 

about the non-agricultural economic activity conditions. The results of the conducted research indicate 

that the analysed social conditions have a negative impact on the development of rural entrepreneurship. 

Expeditious overcoming of these barriers is currently an important element of local development.  

Key words: Polish rural areas, West-Pomerania, local development 
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