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S t r e s z c z e n i e: Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich wynikaj¹ z ich zró¿nicowania,
a tak¿e stopnia przedsiêbiorczoœci mieszkañców. Zró¿nicowanie wynika z historii, relacji
centrum – peryferie, „renty po³o¿enia”, efektów dzia³añ w³adz regionalnych i lokalnych oraz
wspólnoty mieszkañców. Ponadto przedsiêbiorczoœæ jako swoisty element umiejêtnoœci po-
dejmowania dzia³añ, które przek³adaj¹ siê na konkretne rozwi¹zania i przedsiêwziêcia gospo-
darcze wp³ywaj¹ce na rozwój gospodarczy.
Udzia³ obszarów wiejskich w powierzchni kraju (90%) oraz zamieszkiwanie ich przez 38%
ludnoœci warunkuje rolê przestrzeni jako terenu, na którym skupiaj¹ siê 2 podstawowe funk-
cje gospodarcze, tj. rolnictwo i leœnictwo, które oparte s¹ na wykorzystaniu przestrzeni.
Zró¿nicowanie przestrzenne wynika z oddzia³ywania czynników wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych, maj¹cych wp³yw na scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych regio-
nach. Wiêkszoœæ autorów zajmuj¹cych siê problematyk¹ rozwoju obszarów wiejskich pod-
kreœla znaczenie uwarunkowañ przestrzennych oraz specyfiki lokalnej w wyborze kierunków
rozwoju danego regionu. Istotn¹ kwesti¹ tego rozwoju s¹ uwarunkowania przyrodnicze
i spo³eczno-gospodarcze, które mog¹ sprzyjaæ tworzeniu nowych miejsc pracy i pozarolni-
czych Ÿróde³ dochodu, a tym samym wp³ywaæ na wy¿szy standard ¿ycia mieszkañców. Taki
poziom w warunkach globalizacji gospodarki mo¿na tylko osi¹gn¹æ poprzez zrównowa¿ony
rozwój.
W pracy przedstawiono oryginalne i wczeœniej nie publikowane scenariusze zrównowa¿one-
go rozwoju obszarów wiejskich. Scenariusze te opieraj¹ siê na wynikach analizy, które s¹
syntez¹ propozycji teoretycznych i w³asnych dociekañ autorów.
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1. Wstêp

Obszary wiejskie zajmuj¹ ponad 90% powierzchni kraju, któr¹ zamieszkuje
ok. 38% ludnoœci, dlatego istotne znaczenie ma przestrzeñ wiejska, a dok³adnie
zró¿nicowanie tych terenów, które pe³ni¹ ró¿ne funkcje. Podstawowymi funkcja-
mi gospodarczymi na tych terenach s¹ rolnictwo i leœnictwo, które w specyficzny
sposób wykorzystuj¹ powierzchniê (Rosner, 2005). Rolnictwo jest najstarsz¹ dzie-
dzin¹ dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka, oprócz myœlistwa i zbieractwa,
a w wiêkszoœci krajów, ten dzia³ gospodarki daje najwiêksz¹ iloœæ miejsc pracy
i jest g³ównym Ÿród³em utrzymania. Rolnictwo jest te¿ form¹ najbardziej zbli-
¿on¹ do procesów naturalnych zachodz¹cych w przyrodzie, przy czym obecnie
wzrost produkcji rolnej wymuszony postêpem cywilizacyjnym doprowadzi³ do
nierównowagi pomiêdzy rolnictwem a œrodowiskiem naturalnym, a degradacja
œrodowiska wynikaj¹ca z produkcji rolniczej jest jednym z powa¿niejszych pro-
blemów ekologicznych. Szacuje siê, ¿e ³¹czne straty w rolnictwie z powodu de-
wastacji i degradacji œrodowiska wynosz¹ 28,1% strat z tego tytu³u, a na 11% po-
wierzchni Polski wystêpuje tak silne ska¿enie, ¿e nie powinno siê tam produko-
waæ ¿ywnoœci (Siekierski, 2002). Wystêpuj¹ce negatywne konsekwencje intensy-
fikacji rolnictwa, w tym zachêta w postaci dop³at bezpoœrednich w krajach starej
Unii do produkcji (mimo istnienia rozporz¹dzenia 1257/1999) zmuszaj¹ do po-
szukiwania nowych rozwi¹zañ strukturalnych zgodnych z wymogami ochrony
œrodowiska przyrodniczego, a przede wszystkim alternatywnych sposobów
w dzia³alnoœci cz³owieka. Istotne z tego powodu jest realizowanie polityki zinte-
growania rozwoju wsi i rolnictwa, która integruje ekonomiczne, œrodowiskowe
i spo³eczne cele rozwoju zgodne z istot¹ koncepcji zrównowa¿onego rozwoju.
Polskie rolnictwo musi przejœæ przemiany strukturalne i systemowe, zw³aszcza
w zakresie likwidowania niekorzystnych zjawisk gospodarczych, spo³ecznych
i œrodowiskowych w celu wprowadzenia wielofunkcyjnego i zrównowa¿onego
rozwoju, a docelowo ekorozwoju. Koniecznoœæ prowadzenia badañ nad rozwojem
zrównowa¿onym obszarów wiejskich sta³a siê podstaw¹ podjêcia tego problemu
w niniejszej pracy, a celem jej jest przedstawienie scenariuszy zrównowa¿onego
rozwoju obszarów wiejskich.

2. Teoretyczne aspekty zrównowa¿onego rozwoju

Zmiany strukturalne zachodz¹ce od kilkunastu lat w Polsce sk³aniaj¹ do bar-
dziej ni¿ dotychczas ca³oœciowego spojrzenia na problematykê w³aœciwego zago-
spodarowania obszarów wiejskich pod k¹tem zrównowa¿onego rozwoju. Obszary
wiejskie podlegaj¹ polityce rz¹du w zakresie polityki rolnej i planów rozwoju ob-
szarów wiejskich. Ponadto s¹ uwzglêdniane w innych sektorowych politykach,
w tym polityce ekologicznej w ramach ogólnej strategii gospodarczej dla ca³ego

244 Jan Siekierski, £ukasz Pop³awski



kraju. W przypadku polityk sektorowych powinny byæ rozpatrywane regionalne
i lokalne warunki, które wp³ywaj¹ na konkretne rozwi¹zania, a w szczególnoœci
na kszta³t planowanych dzia³añ strategicznych, w tym w zakresie zrównowa¿one-
go rozwoju. Zrównowa¿ony rozwój jest konstytucyjn¹ koncepcj¹ rozwoju w Pol-
sce.

Ogólnym i uniwersalnym celem rozwoju ka¿dej jednostki lokalnej jest maksy-
malizacja dobrobytu spo³ecznego i jakoœci ¿ycia z uwzglêdnieniem zrównowa-
¿onego i trwa³ego rozwoju. Trwa³y rozwój rozumiany jest jako zrównowa¿ony
zbiór ³adu: ekologicznego, spo³eczno-demograficznego, ekonomicznego, prze-
strzennego i politycznego. Ich integracja warunkuje realizacjê rozwoju zrównowa-
¿onego (Podstawy..., 2002). Sama definicja zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju
by³a wielokrotnie dyskutowana w literaturze, a szczegó³owo jest omówiona
w pracy Piontek (2002).

W ramach realizacji zrównowa¿onego rozwoju poprzez Agendê 21 propono-
wane s¹ przedsiêwziêcia maj¹ce u³atwiæ przejœcie z obecnej tradycyjnej strategii
rozwoju na osi¹gniêcie zrównowa¿onego rozwoju (sustainable development).
W ramach tych dzia³añ istotn¹ rolê ma do odegrania samorz¹d i spo³ecznoœæ lo-
kalna, zw³aszcza w zakresie ochrony œrodowiska na obszarach wiejskich. Do
dzia³añ odnosz¹cych siê do wsi i jej mieszkañców nale¿y (Czaja i in., 1997):

– promowanie planowania i zarz¹dzania wykorzystania gruntów, zgodnie
z wymogami trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju;

– promowanie zintegrowanej rozbudowy infrastruktury komunalnej: wodo-
ci¹gów, oczyszczalni, zak³adów zagospodarowania odpadów sta³ych i niebez-
piecznych;

– intensyfikacja dzia³añ w sferze ochrony, trwa³ego i zrównowa¿onego rozwo-
ju w zakresie zachowania lasów i obszarów zalesionych. Wprowadzanie szaty
roœlinnej na tereny zdegradowane przy zastosowaniu rekultywacji leœnej, zalesieñ,
reintrodukcji lasu i innych form rekultywacji;

– zapobieganie degradacji powierzchni ziemi za pomoc¹ intensywnej ochrony
gleby, zalesiania oraz ochrona i rekultywacja gruntów;

– propagowanie zintegrowanego rozwoju obszarów wododzia³owych i tworze-
nie alternatywnych mo¿liwoœci zdobywania œrodków utrzymania dla ludnoœci;

– przegl¹d polityki rolnej, planów i kompleksowych programów w œwietle
wielofunkcyjnego rolnictwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa
¿ywnoœciowego oraz trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju;

– promowanie uczestniczenia ludnoœci w trwa³ym i zrównowa¿onym rozwoju
rolnictwa i spo³eczeñstwa wiejskiego;

– ulepszanie technologii produkcji rolnej i systemów gospodarowania przez
rozwój infrastruktury na wsi i zró¿nicowanie zatrudnienia w gospodarstwie rol-
nym i poza nim;

– planowanie wykorzystania zasobów gruntów, informacja i oœwiata w zakre-
sie rolnictwa;
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– ochrona i zrównowa¿one wykorzystanie zasobów genetycznych zwierz¹t do
trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa;

– modernizacja Ÿróde³ energii na obszarach wiejskich jako czynnik wzrostu
produkcyjnoœci.

Realizacja zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich wi¹¿e siê z pojêciem
ekoinnowacyjnoœci polityki rolnej wprowadzonym przez Fiedora (2002). Wed³ug
Fiedora (2002) ekoinnowacyjnoœæ polityki rolnej rozumiana jest jako „jej daj¹cy
siê skwantyfikowaæ i/lub jakoœciowo oceniæ pozytywny wp³yw na realizacjê ³adu
ekologicznego (wi¹zki celów ekologicznych)”. Nie mo¿e byæ ona rozpatrywana
w oderwaniu od pozosta³ych ³adów sk³adaj¹cych siê na rozwój zrównowa¿ony
(³ad ekonomiczny, spo³eczny i przestrzenny). Ponadto nale¿y rozró¿niaæ ekoinno-
wacyjnoœæ polityki rolnej i ekoinnowacyjnoœæ rolnictwa, która w sensie dyna-
micznym jest procesem prowadz¹cym do upowszechniania ekologicznie przyjaz-
nych technologii produkcji (dobrych praktyk rolniczych), korzystnych z punktu
widzenia œrodowiska i zdrowia publicznego zmian w strukturze produkcji rolnej,
ograniczanie bezpoœredniego niekorzystnego oddzia³ywania produkcji rolnej na
œrodowisko.

Ze wzglêdu na dominacjê obszarów wiejskich, du¿e znaczenie ma ekologizacja
rolnictwa. Wynika z tego koniecznoœæ odchodzenia od wysoko intensywnego rol-
nictwa nastawionego g³ównie na wzrost produkcji rolnej. Szansa rozwoju, jak
i prawid³owy kierunek produkcji nale¿y upatrywaæ w proekologicznych metodach
produkcji rolnej. Alternatywne sposoby gospodarowania w dzia³alnoœci cz³owieka
na obszarach wiejskich, które s¹ wkomponowane w koncepcje zrównowa¿onego
rozwoju maj¹ na celu stosowanie takich metod produkcji, które wspó³dzia³aj¹
z przyrod¹. Takie metody pozwalaj¹ na jak najwiêksze zamkniêcie obiegu materii
w ramach gospodarstwa, s¹ one bardziej wydajne energetycznie i materia³owo,
mniej degraduj¹ce przyrodê, nie doprowadzaj¹ do ska¿eñ ¿ywnoœci a jednoczeœ-
nie wspomagaj¹ rozwój kraju i regionów. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e mo¿na to
osi¹gn¹æ poprzez wdra¿anie ekologizacji sektora rolno-spo¿ywczego. Rozwój wsi
i rolnictwa wymaga w tym zakresie wspierania systemów gospodarowania tzw.
trwa³ych, to jest opartych o rolnictwo ekologiczne i integrowane. Natomiast rol-
nictwo konwencjonalne ekstensywne powinno byæ tolerowane tylko ze wzglêdów
spo³ecznych i stopniowo poddawane modernizacji lub w mniejszym stopniu za-
chowywane ze wzglêdów kulturowych. Równoczeœnie rolnictwo konwencjonalne
– intensywne powinno byæ redukowane dla ogólnego dobra i zastêpowane przez
integrowane. Dodatkowo na obszarach przyrodniczych cennych (obszarach chro-
nionych) rolnictwo konwencjonalne – intensywne powinno byæ zabronione, a tyl-
ko dopuszczone konwencjonalne – integrowane i ekologiczne (biodynamiczne,
biologiczno-organiczne). Ponadto istotne znaczenie w zachowaniu równowagi
œrodowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich posiadaj¹ te kierunki gospoda-
rowania, które decyduj¹ o prawid³owym funkcjonowaniu œrodowiska przyrodni-
czego, tj. kanalizacja i oczyszczanie œcieków, gazyfikacja, sk³adowanie i utyliza-

246 Jan Siekierski, £ukasz Pop³awski



cja odpadów, oraz promowanie ekologicznych kierunków rozwoju gospodarczego
obszarów wiejskich, w tym zw³aszcza turystyki (Siekierski, 2002).

Do planowania i wprowadzenia zrównowa¿onego rozwoju niezbêdne jest roz-
strzygniêcie wielu aspektów teoretycznych i przeprowadzenie badañ, a w szcze-
gólnoœci wyodrêbnienie gmin jednorodnych, okreœlenie potencja³u spo³eczno-
-gospodarczego, przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej i badañ socjologicz-
nych oraz konsultowanie proponowanych rozwi¹zañ i analiza wzajemnych po-
wi¹zañ.

Ka¿dy region powinien wrêcz rozwijaæ siê wed³ug w³asnych uwarunkowañ
przyrodniczych i woli mieszkañców. Decentralizacja w³adzy prowadzi do opraco-
wywania w³asnych scenariuszy rozwoju przez poszczególne regiony. Takie pro-
gramy rozwoju (strategie) prowadz¹ do lepszego wykorzystania walorów przyrod-
niczych przez w³adze lokalne, dziêki czemu ró¿ne regiony mog¹ rozwijaæ siê ina-
czej, dziêki czemu wystêpuje ró¿norodnoœæ miêdzy nimi, nie tylko ze wzglêdów
historycznych. Opracowywane strategie wyznaczaj¹ ró¿ne warianty celów i kie-
runków rozwoju, najlepszy z nich dla spo³ecznoœci lokalnej jest ustalany przez
wybrane w³adze, dziêki czemu istnieje zgoda spo³ecznoœci lokalnej na propono-
wane kierunki. Tak wiêc na poziomie województwa powinny zapadaæ decyzje
strategiczne, które wynikaj¹ z przyjêtych celów i kierunków rozwoju danego ob-
szaru. Decyzje bie¿¹ce, wykonawcze, powinny byæ podejmowane na szczeblu po-
szczególnych gmin. Wdra¿anie zasad ekorozwoju powinno zatem nastêpowaæ po-
przez wdra¿anie na poziomie lokalnym – gminy (Pajda, 1997).

3. Zró¿nicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce

W Polsce na obszarach wiejskich istnieje du¿e zró¿nicowanie przestrzenne,
które wynika z oddzia³ywania czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych, ma-
j¹cych wp³yw na scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych re-
gionach. Ponadto istotnym elementem s¹ uwarunkowania prawne, przyrodnicze
i przedsiêbiorczoœæ jako swoisty element umiejêtnoœci podejmowania dzia³añ,
które przek³adaj¹ siê na konkretne rozwi¹zania i przedsiêwziêcia gospodarcze
wp³ywaj¹ce na rozwój gospodarczy. Scenariusze rozwoju poszczególnych obsza-
rów wiejskich wynikaj¹ z tych zró¿nicowañ. Wynika to z historii, relacji centrum
– peryferie, „renty po³o¿enia”, efektów dzia³añ w³adz regionalnych i lokalnych,
wspólnoty mieszkañców oraz uwarunkowañ prawnych oraz przyrodniczych,
a tak¿e stopnia przedsiêbiorczoœci mieszkañców.

Wed³ug Rosnera (2005) z punktu widzenia rynku pracy mo¿na wyró¿niæ kilka
wielkich regionów w kraju:

– obszar ziem zachodnich i pó³nocnych, region skupiaj¹cy w przesz³oœci
ogromn¹ wiêkszoœæ rolnictwa sektora pañstwowego, a obecnie wielkoobszarowe-
go, opartego na pracy najemnej, z wysokim bezrobociem w tzw. osiedlach pope-
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gierowskich, w dobr¹ choæ zdekapitalizowan¹ infrastrukturê sieciow¹ i wysokimi
wskaŸnikami powierzchni i izb na mieszkañca,

– po³udniowo-wschodnia Polska o wysokiej gêstoœci zaludnienia i sieci miej-
skiej oraz utrwalonych tradycjach ³¹czenia pracy w gospodarstwie z prac¹ poza-
rolnicz¹, silnym rozdrobnieniu gospodarstw i wysokim przeludnieniu agrarnym
(gêstoœæ zaludnienia),

– Polska Centralna i Wschodnia (dawny zabór rosyjski) – silnie zró¿nicowany
ze s³abymi lokalnymi oœrodkami miejskim, wysokiej monofunkcyjnoœci rolniczej,
niekorzystna struktura wykszta³cenia i silnej migracji do miast, zró¿nicowany
agrarnie i stary demograficznie z bezrobociem jawnym i ukrytym. W ramach tego
obszaru wystêpuj¹ co najmniej dwa obszary szczególne, to jest: œciana wschodnia
(ma³a gêstoœæ oœrodków miejskich, wyludniaj¹cy siê i zaniedbanej infrastrukturze,
skrajnie monofunkcyjny) i dawny COP (du¿e inwestycje przemys³owe, miasta na
potrzeby du¿ych zak³adów, rolnictwo monofunkcyjne na potrzeby mieszkañców,
wysokie bezrobocie jawne i ukryte).

– Wielkopolska – struktura gospodarstw mieszana (rodzinna i wielkoobszaro-
wa), z wysok¹ kultur¹ rolnicz¹, aktywnoœci¹ spo³eczn¹ i wykszta³ceniem, gêsta
sieæ miejska i centrów osadnictwa wiejskiego, dobra infrastruktura,

– obszar wiejski Górnego Œl¹ska – sypialnie dla miast i silnie rozdrobnione
(dzia³ki rolnicze), silne zanieczyszczenie œrodowiska i zurbanizowanie, dobrze
rozwiniêta sieæ komunikacyjna.

Zró¿nicowanie tych obszarów wiejskich jest zasz³oœci¹ rozbiorów i przesuniê-
cia granic po II wojnie œwiatowej, a czynnik historyczny odgrywa zasadnicz¹
rolê. Regiony te odmiennie by³y traktowane i w ró¿ny sposób ze wzglêdów histo-
rycznych na nich gospodarowano, z odmiennymi systemami prawnymi, co przed-
k³ada³o na ró¿ne koncepcje rozwoju oraz przedsiêbiorczoœæ. W okresie transfor-
macji systemowej te ró¿nice uwypukli³y siê w relacjach centrum – peryferie, ze
wzglêdu na bardzo dynamiczny rozwój obszarów wiejskich wokó³ miast poprzez
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i wykorzystanie miejskiego rynku jako
miejsca zbytu swoich produktów i us³ug. Natomiast obszary peryferyjne pozo-
staj¹ w wiêkszym stopniu uzale¿nione od rolnictwa, a funkcje pozarolnicze nawet
siê kurcz¹ z powodu ostrej konkurencji na rynku. Uk³ad centrum – peryferie ist-
nieje równie¿ lokalnie, gdzie jeden lub dwa zak³ady s¹ miejscem zbytu i pracy
dla ca³ego systemu lokalnego. Dodatkowo Rosner (2005) twierdzi, ¿e w latach
dziewiêædziesi¹tych skalê i zró¿nicowanie przestrzenne zmieni³y trzy czynniki, to
jest wzrost znaczenia po³o¿enia wokó³ miast oraz w mniejszym stopniu wobec
ci¹gów komunikacyjnych, zmiana dotychczas niekorzystnych czynników na ko-
rzystne i odwrotnie (np. po³o¿enie w strefie nadgranicznej), oraz os³abienie wiêzi
miêdzy miastem i wsi¹, które wczeœniej stanowi³y rynek pracy. Ponadto, istotnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój lokalny jest grupa spo³ecznoœci lokalnej (li-
derów), która mo¿e pobudzaæ przedsiêbiorczoœæ lub j¹ hamowaæ. Odgrywa ona
czêsto tak siln¹ rolê wewn¹trz spo³ecznoœci, ¿e tylko w oparciu o ni¹ podejmo-

248 Jan Siekierski, £ukasz Pop³awski



wane s¹ konkretne decyzje, a sami liderzy wyznaczaj¹ kierunki dzia³añ rozwojo-
wych w danej spo³ecznoœci wiejskiej (Parysek, 2001; Siekierski, 2004; Zawisza
i Pilarska, 2003).

Wa¿n¹ rolê w rozwoju odgrywa przedsiêbiorczoœæ lokalna, a jej rozwój jest in-
tegraln¹ czêœci¹ i warunkiem rozwoju obszarów wiejskich, bez której trudno bê-
dzie polepszyæ sytuacjê ekonomiczn¹ tych terenów. Sama definicja przedsiêbior-
czoœci jest nie sprecyzowana, ale w ogólnym ujêciu jest to ca³okszta³t indywidu-
alnych i zbiorowych dzia³añ prze³amuj¹cych istniej¹ce wzorce i bariery w gospo-
darowaniu i jego efektywnoœci (¯mija, 2003). Przedsiêbiorczoœæ poprzez swój
rozwój mo¿e poprawiæ warunki ¿ycia mieszkañców i spadku bezrobocia, powsta-
nia nowych zak³adów i miejsc pracy oraz wzrostu atrakcyjnoœci danego obszaru
pod inwestycje. Kreowanie przedsiêbiorczoœci w gminach i so³ectwach wymaga
wsparcia w³adz centralnych oraz samorz¹dów lokalnych i regionalnych. Wsparcie
to powinno byæ systemowe i obejmowaæ rozwi¹zania organizacyjne, produkcyjne
oraz pomoc finansow¹. Sama polityka rozwoju ka¿dego regionu powinna
uwzglêdniaæ w sposób kompleksowy spo³eczno-ekonomiczne i œrodowiskowe
uwarunkowania na rzecz zrównowa¿onego rozwoju.

Zró¿nicowanie terenów wiejskich, mimo wielu cech wspólnych, powoduje ko-
niecznoœæ wykorzystania w³asnych predyspozycji do rozwoju przedsiêbiorczoœci,
które s¹ zdeterminowane w poszczególnych gminach przez nastêpuj¹ce czynniki:
po³o¿enie i z tego tytu³u renta po³o¿enia, historyczne ukszta³towanie struktury go-
spodarki, rangê i charakter rolnictwa w rozwoju regionu, stan infrastruktury, sytu-
acjê demograficzn¹ i poziom bezrobocia, strukturê spo³eczno-zawodow¹, zasoby
kapita³u i stosunki w³asnoœciowe, postawy spo³eczne, a zw³aszcza stosunek do
przedsiêbiorczoœci, sprawnoœæ instytucji na tym obszarze. Ponadto znacz¹cy
wp³yw ma aktywnoœæ samorz¹dów gminnych i ich ludnoœci. Szansy o¿ywienia
nale¿y szukaæ w opracowanych planach strategicznych gminy lub rejonu. W pla-
nach tych nale¿y uwzglêdniæ dzia³ania na rzecz zatrudnienia ludnoœci poza rolnic-
twem, np. przy budowie i obs³udze infrastruktury (wodoci¹gi, kanalizacja, drogi,
telefony), przedsiêwziêæ ekologicznych i zwi¹zanych z turystyk¹ oraz rze-
mios³em. Plan ten nie spe³ni swojej roli jeœli w³adze nie bêd¹ z nim siê uto¿sa-
miaæ, jak i równie¿ mieszkañcy (¯mija, 2003). Ponadto w wyniku i przy wyko-
rzystaniu planów zagospodarowania przestrzennego powstaje program zrównowa-
¿onego rozwoju (ekorozwoju) gminy, w póŸniejszym okresie jest on podstawo-
wym elementem polityki spo³eczno-ekonomicznej w³adz samorz¹dowych.

Nak³adanie siê wielu czynników, w szczególnoœci lokalnych, powoduje roz-
warstwienie i z³o¿onoœæ przyczyn okreœlonego stanu rozwoju poszczególnych jed-
nostek na obszarach wiejskich. Na rysunku 1 zaprezentowano wyniki analizy
zró¿nicowania przestrzennego rozwoju spo³eczno-gospodarczego gmin wiejskich
wykonan¹ przez Rosnera w IRWiR PAN w oparciu o 5 g³ównych czynników (po-
ziom rozwoju gospodarczego, wyposa¿enie infrastrukturalne, charakter struktury
demograficznej i osadniczej, dostêpnoœæ szlaków komunikacyjnych oraz poten-
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cja³u edukacyjnego – ka¿dy z czynników opiera³ siê o 10 wskaŸników empirycz-
nych) oraz 3 o charakterze dodatkowym (aktywnoœæ spo³eczna, charakterystyka
œrodowiska naturalnego oraz warunki dla rozwoju turystyki). Wyniki te potwier-
dzaj¹ zró¿nicowanie pomiêdzy Polsk¹ Wschodni¹ a Zachodni¹, a granic¹ jest po-
granicze Wielkopolski i Mazowsza, z tym, ¿e rejon Pomorza Zachodniego i daw-
nych Prus, gdzie by³o rolnictwo uspo³ecznione jest obszarem z grupy gmin s³abo
rozwiniêtych (tak jak ziemie dawnego zaboru rosyjskiego). Ponadto zaobserwo-
waæ mo¿na wystêpowanie efektu centrum – peryferie i renty po³o¿enia z tytu³u
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Rys. 1. Zró¿nicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich w Polsce

� r ó d ³ o: Rosner, 2005.



umiejscowienia wokó³ du¿ych miast, w tym dawnych 49 miast wojewódzkich dla
gmin wiejskich, które s¹ zdecydowanie ponadprzeciêtne wysoko rozwiniête. Po-
nadto dalsze badania Rosnera (2005) stwierdzaj¹, ¿e gminy problemowe usytu-
owane s¹ w regionach wschodniej i centralnej Polski, przy czym skrajnie proble-
mowe wzd³u¿ granic obecnych województw i poprzednich, a w szczególnoœci
ca³a tzw. œciana wschodnia. Badania wykonane dla województwa œwiêtokrzyskie-
go przez Wojewodzica i Pop³awskiego (2005) i Wojewodzica (2003), Koreleskie-
go (2001) oraz Krakowiak-Bal (2005) dla Ma³opolski, potwierdzaj¹ rolê centrum
dla rozwoju danej gminy i oddzia³ywania centrum na ten rozwój. Ponadto zró¿ni-
cowanie obszarów wiejskich w Polsce z punktu widzenia ró¿nych czynników roz-
wojowych, w tym w ujêciu zasobowym przedstawiono w pracy £ojewskiego
i Iwickiego (1999), gdzie bardzo szczegó³owo rozpatrywano kwestie ocen i efek-
tywnoœci konkretnych systemów przestrzennych na tych terenach.

Rozwój lokalny i regionalny wymaga odpowiedniego zaplanowania i koordy-
nowania przez w³adze. Podstaw¹ skutecznoœci strategii jest zaakceptowanie jej
przez spo³eczeñstwo, co mo¿na osi¹gn¹æ poprzez w³¹czenie spo³ecznoœci w pro-
ces budowy strategii, zw³aszcza w³adz lokalnych oraz œrodowisk opiniotwór-
czych. Najwa¿niejszymi czynnikami wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich w skali lokalnej s¹: demografia, kapita³, przyroda, infrastruktura oraz poli-
tyka regionalna. W zale¿noœci od zró¿nicowania tych czynników w poszczegól-
nych gminach istniej¹ dane kierunki rozwoju. Zró¿nicowanie tych czynników po-
woduje koniecznoœæ opracowywania odrêbnych programów dla poszczególnych
regionów i gmin przy uwzglêdnieniu potencja³u spo³eczno-gospodarczego i œro-
dowiska przyrodniczego oraz potrzeb i aspiracji mieszkañców.

4. Podsumowanie

Polska poszukuj¹c szans rozwoju rolnictwa powinna postawiæ na model rolnic-
twa zrównowa¿onego w ramach koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich. Istotne z punktu w³aœciwego modelu rolnictwa bêdzie mia³a przebudo-
wa strukturalna, rozwój infrastruktury i ekologizacja produkcji rolniczej wraz
z ochron¹ œrodowiska. Dodatkowym czynnikiem pobudzaj¹cym rozwój bêdzie
modernizacja przemys³u rolno-¿ywnoœciowego i us³ug. Równoczeœnie nale¿y
przypuszczaæ, ¿e polskie rolnictwo i przemys³ rolno-spo¿ywczy bêd¹ coraz lepiej
wykorzystywaæ swoje mocne strony, a w szczególnoœci produkcjê ¿ywnoœci na
czystych ekologicznie terenach. Z punktu widzenia polskiego rolnictwa nale¿y
wspieraæ inicjatywy wdra¿ania na wiêksz¹ skalê programów rolnoœrodowisko-
wych, które s¹ w Unii Europejskiej od 1993 roku i stanowi¹ instrument wielo-
funkcyjnego oraz zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich o charakterze
wybitnie proekologicznym, co ma szczególne znaczenie na obszarach chronio-
nych. Tylko w³aœciwe postrzeganie kwestii œrodowiska na obszarach wiejskich

Scenariusze zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich 251



i jego kszta³towanie poprzez w³aœciwe gospodarowanie przestrzeni¹ mo¿e byæ
czynnikiem, który w d³u¿szej perspektywie czasowej przyniesie korzystne tenden-
cje rozwojowe. Z sam¹ ide¹ ekologizacji rolnictwa wi¹¿e siê nie tylko ochrona
œrodowiska i zdrowie cz³owieka, ale równie¿ kszta³towanie i pielêgnacja krajobra-
zów wiejskich, retencjonowanie wody oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc wypo-
czynku i rekreacji.

Do aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich mo¿e przyczyniæ siê: rozwój
drobnej przedsiêbiorczoœci, który mo¿na osi¹gn¹æ poprzez rozwój ma³ych zak³a-
dów zwi¹zanych zarówno z potrzebami lokalnej spo³ecznoœci, jak i obs³ugê tury-
stów lub ruchu tranzytowego. Rozwój ma³ych i œrednich zak³adów przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego, rozwój turystyki wiejskiej, zagospodarowania i wykorzysta-
nia lokalnych surowców naturalnych, produkcja specjalna, rozwój infrastruktury
wsi oraz tworzenie warunków do podejmowania dzia³alnoœci inwestycyjnej s¹
w obecnej chwili czynnikami realizacji rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój
przedsiêbiorczoœci pozarolniczej na wsi nie tylko wp³ywa na tworzenie nowych
miejsc pracy oraz uzyskiwanie dodatkowych dochodów, lecz tak¿e jest czynni-
kiem przemian strukturalnych, co jest istotne wraz z rozwojem infrastruktury
i przemys³u lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich. W obecnej chwili poza
obszarami przy du¿ych miastach g³ównie przedsiêbiorczoœæ rozwija siê w oparciu
o us³ugi i handel na potrzeby mieszkañców, przy braku dzia³alnoœci produkcyjnej
i us³ug w otoczeniu rolnictwa, co zwi¹zane jest g³ównie z brakiem kapita³u, wie-
dzy i doœwiadczenia oraz czêsto podkreœlanym brakiem rynków zbytu. W Polsce
najlepszym przyk³adem systemowego podejœcia do zrównowa¿onego rozwoju jest
koncepcja Zielonych P³uc Polski, która jest odmienna dla tego regionu ni¿ innych
regionów w Polsce. W koncepcji tej, która jest realizowana na terenie piêciu wo-
jewództw Polski pó³nocno-wschodniej za³o¿eniem jest, ¿e walory przyrodnicze s¹
g³ównym bogactwem tej ziemi, wiêc nale¿y je szanowaæ i uwzglêdniaæ przy re-
alizacji zamierzeñ inwestycyjnych (gospodarczych). Oznacza to, ¿e ten region
chce i bêdzie siê rozwija³ rolniczo i turystycznie, bez przemys³u uci¹¿liwego dla
œrodowiska.

Zró¿nicowanie obszarów wiejskich uwarunkowane czynnikami zewnêtrznymi
i wewnêtrznymi, wymusza na w³adzach (od lokalnych do wojewódzkich) odpo-
wiedzialnoœæ za warunki ¿ycia i pracy mieszkañców regionu zgodnie z wytyczo-
nymi celami. Rozwój regionu obejmuje równie¿ ca³¹ sferê spo³eczn¹, z takimi za-
gadnieniami, jak odrêbnoœæ kulturowa i to¿samoœæ narodowa oraz wartoœci kultu-
rowo-historyczne. Reasumuj¹c mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹ce scenariusze zrów-
nowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich na podstawie zró¿nicowania:

1) W pierwszym scenariuszu (prawdopodobnie na obszarze tzw. œciany
wschodniej) rozwój bêdzie opiera³ siê na zachowaniu walorów przyrodniczych re-
gionu, czêœæ terenu bêdzie ulega³a skansenizacji. Mo¿liwoœci rozwojowe tego te-
renu bêd¹ œciœle zwi¹zane z podstawow¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci gospodarczej re-
gionu jak¹ jest rolnictwo, najlepiej gdyby odbywa³o siê to poprzez ekologizacjê
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oraz ekoinnowacyjnoœæ rolnictwa i by³o uzupe³nione przez rozwój turystyki wiej-
skiej, a tak¿e o rozwój przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Wœród instrumentów
nale¿y zdecydowanie na tym terenie eksponowaæ ze wzglêdu na unikatowe war-
toœci przyrodnicze programy rolno-œrodowiskowe.

2) W drugim scenariuszu (obszar pó³nocnej i zachodniej Polski, centralnej Pol-
ski) nie neguj¹c koniecznoœci zachowania walorów przyrodniczych z scenariusza
pierwszego nale¿y rozwijaæ wielofunkcyjny rozwój z uwzglêdnieniem, oprócz rol-
nictwa, funkcji rekreacyjno-turystycznej oraz przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.
Przypuszczaæ nale¿y, ¿e bêd¹ rozwija³y siê poprzez intensywn¹ produkcjê rolnicz¹
du¿e i bardzo du¿e gospodarstwa rolne, bed¹ce obecnie w dzier¿awie lub wyku-
pione od Skarbu Pañstwa, natomiast ma³e dalej bêd¹ produkowaæ na potrzeby
w³asne, z tego to wzglêdu powinno siê mocno eksponowaæ i wprowadzaæ instru-
menty wymuszaj¹ce dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska w gospodarstwach.

3) Przy scenariuszu trzecim – zachowanie dotychczasowego stanu (rejon Po-
³udniowo-Wschodniej Polski); nic nie ulegnie zmianie, a rolnictwo na tym terenie
bêdzie podlegaæ powolnemu upadkowi, natomiast rozwinie siê pozarolnicza dzia-
³alnoœæ gospodarcza, a czêœæ terenu bêdzie ulega³o skansenizacji, ze wzglêdu na
migracje do miast i wsi o lepszych warunkach gospodarowania. Ponadto rozwinie
siê jeszcze na wiêksz¹ skalê funkcja turystyczna.

4) W czwartym – w Wielkopolsce – nast¹pi dalszy szybszy rozwój rolnictwa
i przemys³u oko³orolniczego, a przedsiêbiorczoœæ i umiejêtnoœci organizacyjne zdy-
namizuj¹ rozwój funkcji pozarolniczych, zw³aszcza w zakresie produkcji i us³ug,
funkcja turystyczna nie bêdzie tak rozwijana, jak w pozosta³ych czêœciach kraju.

5) Rejon Œl¹ska ze wzglêdu na zanieczyszczenie gleb nie bêdzie rozwija³
funkcji rolniczej, tylko dalej bêdzie siê urbanizowa³.

Wydaje siê, ¿e najkorzystniejszym oraz uniwersalnym scenariuszem i kierun-
kiem rozwoju obszarów wiejskich w Polsce jest proces przemian w u¿ytkowaniu
z konwencjonalnego rolnictwa poprzez zintegrowane do ekologicznego. Równo-
czeœnie nie wyklucza siê rozwoju rekreacji i turystyki mog¹cej przyczyniæ siê do
wzrostu dochodowoœci mieszkañców, dziêki czemu nast¹pi poprawa warunków
materialnych mieszkañców. Wzrost zatrudnienia w innych dziedzinach ¿ycia go-
spodarczego poza rolnictwem oraz wzrost dochodowoœci rolnictwa mo¿e zahamo-
waæ niekorzystne tendencje (ujemny przyrost naturalny i migracja do miast) i jest
warunkiem realizacji rozwoju zrównowa¿onego. Przy zachowaniu œrodowiska
przyrodniczego na obszarach chronionych nale¿y wprowadziæ w wiêkszym stop-
niu programy rolno-œrodowiskowe, poniewa¿ w obecnej chwili s¹ bardzo ma³o
wykorzystywane, a mieszkañcy o nich, mimo szkoleñ, nic nie wiedz¹.
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Balanced Development Scenarios of Rural Areas

S u m m a r y: Development scenarios of rural areas result from their diversification as well
as the degree of inhabitants’ enterprise. The diversification is the result of history, relations
between “the centre and the outskirts”, “the pension of the location”, the effects of work of
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local authorities as well as the inhabitants’ union. Moreover, enterprise as a specific element
of the ability of undertaking actions, which turn into tangible solutions and economic enter-
prises influence an economic development.
The participation of rural areas in the area of Poland and the fact that they are inhabited by
38% of the population, conditions the role of the space as the area in which two basic eco-
nomic functions come together: agriculture and forestry, which are based on the usage of the
space. Spatial differentiation results from the effects of internal and external factors, influ-
encing the scenarios of development of rural areas in particular small regions. The majority
of authors examining the problem of the development of rural areas emphasizes the signifi-
cance of spatial conditions and special local features, while choosing the direction of devel-
opment of a given region. Significant issues in this development are natural as well as social
and economic conditions, which can be propitious to the creation of new employment and
non-agricultural sources of income and simultaneously affect higher standard of living of in-
habitants. Such level in the face of economy’s globalization can only be achieved through
sustainable development.
The work presents original and earlier unpublished scenarios of sustainable development of
rural areas. These scenarios are based on the results of the analysis, which constitute a syn-
thesis of theoretical suggestions and individual assumptions of the authors.

K e y w o r d s: rural areas, balanced development, protected areas, Poland
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