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Koncepcja wielofunkcyjnoĞci jako element
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich
The concept of multifuncionality as an element of sustainable
development of rural areas
Opracowanie koncentruje siĊ na prezentacji najwaĪniejszych kwestii i kluczowych informacji dotyczących
koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne
uwarunkowania, sposoby i efekty wdraĪania koncepcji. Autorzy omówili takĪe wybrane powiązania
wystĊpujące pomiĊdzy modelem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcją
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich.

WstĊp
Problem rozwijania pozarolniczych funkcji gospodarki obszarów wiejskich oraz
potrzeba zachowania szerokiego wachlarza ich funkcji spoáecznych staje siĊ dziĞ
kluczowy z punktu widzenia potrzeby zapewnienia ludnoĞci wiejskiej poprawy
standardu Īycia. Model wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest jedną
z podstawowych kategorii polityki wzglĊdem rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce,
której miejsce umacniaáo siĊ w toku jej ewolucji od momentu rozpoczĊcia procesu
transformacji systemowej. Istotnym, korzystnym uwarunkowaniem aplikacji tej
koncepcji jest integracja gospodarki kraju z Unią Europejską ze wzglĊdu na wysoką
rangĊ priorytetu dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich oraz wypracowane
instrumentarium jego wspierania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
WielofunkcyjnoĞü jako kierunek rozwoju obszarów wiejskich
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich moĪe byü rozpatrywany na dwóch
páaszczyznach – spoáeczno-gospodarczej i przestrzennej. Pierwszy aspekt dotyczy
racjonalnego wykorzystania czynników wytwórczych, którymi dysponuje wieĞ,
natomiast drugi odnosi siĊ do wáaĞciwego rozmieszczenia dziaáalnoĞci spoáecznogospodarczej czáowieka w przestrzeni ekonomicznej i wynika z procesów planowania
i zagospodarowania przestrzennego1. Z przeglądu i próby systematyki problematyki
pozarolniczych dziaáalnoĞci na obszarach wiejskich przeprowadzonej przez
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A. Czarneckiego2 wynika, Īe podejmowano ją m.in. w aspekcie badaĔ struktury
funkcjonalnej wsi, zagadnieĔ związanych ze strukturą zatrudnienia i dwuzawodowoĞcią
w rolnictwie, a takĪe w kontekĞcie róĪnicowania Ĩródeá zatrudnienia i dochodów
ludnoĞci przez inicjowanie i rozwijanie funkcji pozarolniczych w obrĊbie osiedli
wiejskich i samych gospodarstw. WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich w literaturze
odnoszono takĪe do strategii, polityki czy teĪ modelu ich rozwoju.
Rozwój spoáeczno-gospodarczy powoduje zmiany iloĞciowe i jakoĞciowe
w sposobach i efektach gospodarowania oraz relacjach miĊdzy czynnikami produkcji
na obszarach wiejskich3. W literaturze polskiej wyróĪniü moĪna dwa stanowiska
opisujące procesy przemian gospodarki obszarów wiejskich4:
Restrukturyzacja
rolnictwa
zmierzająca
w
kierunku
wyksztaácenia
konkurencyjnych i nowoczesnych gospodarstw rolnych prowadzi do przeksztaáceĔ
kapitaáowych i wáasnoĞciowych na obszarach wiejskich. Wymuszając redukcjĊ
zatrudnienia rolniczego, a jednoczeĞnie stwarzając popyt ze strony rolnictwa
na przetwórstwo i usáugi specjalistyczne podlegający modernizacji sektor staje siĊ
gáównym czynnikiem przeksztaáceĔ strukturalnych wsi.
Powstawanie maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw na obszarach wiejskich, gáównie
w zakresie przetwórstwa i usáug, wymusza procesy dostosowawcze rolnictwa poprzez
moĪliwoĞci zmniejszenia w nim zatrudnienia, substytucjĊ pracy przez kapitaá,
kooperacjĊ i integracjĊ w agrobiznesie. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
w tym ujĊciu jest wiĊc wprowadzany spoza rolnictwa.
Pierwsze stanowisko jest reprezentowane m.in. przez badaczy z dziedziny
geografii i przestrzennego zagospodarowania5. Fakt zainteresowania tej grupy
zagadnieniami wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest związany
z istnieniem ich Ğcisáego związku z badaniami nad strukturami przestrzennymi i ich
klasyfikacją funkcjonalną6.
Potrzeba podejĞcia do ujmowania obszarów wiejskich, jako przestrzeni
wielofunkcyjnej związana byáa z koniecznoĞcią uwzglĊdnienia nowych kierunków
ewolucji tych obszarów w planowaniu ich przestrzennego zagospodarowania. Osiąganie
takich celów, jak poprawa warunków Īycia ludnoĞci oraz podniesienie efektywnoĞci
inwestycji na obszarach wiejskich zaleĪy od rozwoju usáug produkcyjnych i bytowych,
polepszenia zaopatrzenia w Ğrodki do produkcji i dobra konsumpcyjne, rozwoju
infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, transportu i áącznoĞci. WspóázaleĪne zaĞ
z ich osiąganiem są przestrzenne przeksztaácenia wiejskiej sieci osadniczej w kierunku
uksztaátowania hierarchicznego ukáadu osadnictwa wiejskiego, w którym istotną rolĊ
2
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bĊdą odgrywaáy wiejskie oĞrodki koncentrujące ludnoĞü i usáugi7. Tak wiĊc wieĞ
powinna traciü rolniczy charakter i podlegaü procesom urbanizacji aby mogáy zostaü
osiągniĊte wyĪej okreĞlone cele oraz by mogáa utrzymaü swoje znaczenie w sieci
osadniczej.
Impulsem do badaĔ w zakresie polityki przestrzennego rozwoju obszarów
wiejskich byáo wysuniĊcie w koĔcu lat 70’, przez J. S. Kostrowickiego8, koncepcji
postrzegania obszarów wiejskich jako przestrzeni wielofunkcyjnej, ksztaátującej siĊ pod
wpáywem postĊpu spoáeczno-gospodarczego, który prowadzi do powstawania
i rozwijania innych niĪ rolnicza, najwaĪniejszej dotąd, funkcji obszarów wiejskich,
takich jak: handel wiejski, usáugi produkcyjne i usáugi dla ludnoĞci, przetwórstwo
páodów rolnych, mieszkania dla ludnoĞci pracującej w mieĞcie, oĞwiata, ochrona
zdrowia, funkcje spoáeczno-kulturalne, transport i áącznoĞü, turystyka i rekreacja9.
J. S. Kostrowicki zwracaá uwagĊ10 na potrzebĊ rozwijania pozarolniczych funkcji
wsi. Jego zdaniem znaczne zróĪnicowanie obszarów wiejskich, wynikające
z róĪnej przeszáoĞci historycznej i odmiennego rozwoju spoáeczno-gospodarczego oraz
warunków przyrodniczych, wymaga odpowiedniej specjalizacji poszczególnych terenów
związanej z najbardziej racjonalnym wykorzystaniem lokalnych warunków
przyrodniczych, zasobów surowcowych, zasobów siáy roboczej, co wpáynie na wyĪszą
efektywnoĞü gospodarowania. Specjalizacja ta moĪe polegaü na rozwoju caáego
kompleksu funkcji wiejskich, takich, jak rolnictwo, leĞnictwo, gospodarka rybna
i rekreacja, przetwórstwo oraz Ğwiadczenie usáug dla ludnoĞci miejscowej i napáywowej.
Badania nad strukturą funkcjonalną obszarów wiejskich zapoczątkowane przez
J. S. Kostrowickiego byáy kontynuowane m.in. przez W. StolĊ, A. Stasiaka,
W. KamiĔskiego i R. SzczĊsnego. Badacze korzystali m.in. z metod wypracowanych
i stosowanych w badaniach typologicznych rolnictwa, które przystosowane zostaáy
do klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich11.
R. Przygodzka podkreĞla12, Īe podejĞcie do wielofunkcyjnego rozwoju wsi jako
efektu unowoczeĞnienia rolnictwa jest wáaĞciwe w przypadku obszarów wiejskich
o rozwiniĊtych strukturach gospodarczych, koncentrujących przemysá oraz róĪnorodne
usáugi, które z rolnictwem powiązane są poprzez przestrzeĔ oraz zasoby pracy.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe rozwój pozarolniczych aktywnoĞci jest efektem postĊpu i zmian
strukturalnych w rolnictwie, a z drugiej strony umoĪliwia jego przeksztaácenia13.
Druga grupa poglądów dotycząca wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
prezentowana jest przez autorów prac z zakresu nauk ekonomiczno-rolniczych i opiera
siĊ na zaáoĪeniu istnienia potrzeby kreowania pozarolniczych rodzajów dziaáalnoĞci
7
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gospodarczej i nowych miejsc pracy, co wymusi procesy modernizacyjne rolnictwa
i sprawi, Īe obszary wiejskie bĊdą podlegaáy przeksztaáceniom w kierunku
wielofunkcyjnoĞci. Tak, wiĊc proces rozwoju obszarów wiejskich moĪe zostaü
usprawniony dziĊki osiąganiu optymalnego zróĪnicowania dziaáalnoĞci gospodarczej
w Ğrodowiskach wiejskich14.
Wedáug M. KáodziĔskiego15 rozwój wielofunkcyjny oznacza umiejĊtne
wkomponowanie w wiejską przestrzeĔ gospodarczą coraz wiĊcej nowych,
pozarolniczych funkcji, co powoduje poĪądane zróĪnicowanie wiejskiej ekonomii.
Proces ten oznacza odchodzenie od rozwoju monofunkcyjnego, opartego gáównie na
produkcji surowców rolniczych. Autor postrzega ideĊ wielofunkcyjnego rozwoju jako
sposób na rozwiązanie wielu problemów obszarów wiejskich i rolnictwa prezentując
szerokie jej ujĊcie. WdraĪanie modelu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
polega, jego zdaniem, na tworzeniu nowych, róĪnorodnych Ĩródeá dochodów (miejsc
pracy) dla ludnoĞci nierolniczej i rolniczej, nie znajdującej peánego zatrudnienia
we wáasnych gospodarstwach16.
W swoich rozwaĪaniach M. KáodziĔski17 stwierdza, Īe gáówne zaáoĪenie
wielofunkcyjnego rozwoju oparte jest na rozwijaniu inicjatywy przedsiĊbiorcy
wiejskiego, którym moĪe byü osoba z zewnątrz lub miejscowa – nie związana
z rolnictwem lub posiadacz gospodarstwa rolnego wprowadzający nowe formy
aktywnoĞci, mniej lub bardziej związane z produkcją rolną. WdraĪanie koncepcji
wielofunkcyjnego rozwoju gminy zaleĪy zaĞ przede wszystkim od dziaáalnoĞci dobrze
przygotowanych, sprawnych przedsiĊbiorców, którzy staną siĊ liderami wiejskiej
przedsiĊbiorczoĞci.
Realizacja koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wiąĪe siĊ
wiĊc ĞciĞle z upowszechnianiem szeroko rozumianej przedsiĊbiorczoĞci. Wedáug
Wortmana18 przedsiĊbiorczoĞü w kontekĞcie obszarów wiejskich utoĪsamiaü moĪna
z tworzeniem nowych moĪliwoĞci zatrudnienia poprzez kreowanie nowych
przedsiĊwziĊü. Autor zdefiniowaá przedsiĊbiorczoĞü wiejską stwierdzając, Īe polega ona
na kreowaniu nowej organizacji, która wprowadza nowy produkt, obsáuguje lub kreuje
nowe rynki lub wykorzystuje nowe technologie w Ğrodowisku wiejskim.
Zdaniem I. Sikorskiej-Wolak19 szeroko pojmowana przedsiĊbiorczoĞü oznacza
caáoksztaát indywidualnych lub zespoáowych dziaáaĔ bądĨ predyspozycji do dziaáaĔ,
14
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które przeáamują istniejące wzorce. Autorka zauwaĪa, Īe w literaturze ekonomicznorolniczej pojĊcie przedsiĊbiorczoĞci dotyczy przedsiĊbiorczoĞci rolniczej i pozarolniczej,
indywidualnej i zespoáowej oraz przedsiĊbiorczoĞci maáych i Ğrednich firm.
Stwierdziü moĪna, Īe rozwój obszarów wiejskich zaleĪy od prezentowania
postaw przedsiĊbiorczych przez wszystkie podmioty tworzące lokalne ukáady spoáecznoekonomiczne, a takĪe te, pozostające w ich otoczeniu i jednoczeĞnie mogące
oddziaáywaü na procesy spoáeczno-ekonomiczne.
Nowe miejsca pracy, jako konsekwencja zachowaĔ przedsiĊbiorczych, powinny
powstawaü, wedáug M. KáodziĔskiego20, w produkcyjnych usáugach rolniczych,
w techniczno-handlowej obsáudze wsi, przetwórstwie rolno-spoĪywczym, przy
inwestycjach związanych z rozwojem infrastruktury, ochroną Ğrodowiska, rozwojem
turystyki, rzemiosáa i przemysáu. ħródáem nowych dochodów mogą siĊ takĪe staü dziaáy
specjalne w rolnictwie. PowiĊkszenie dochodów rodzin wiejskich moĪe, zdaniem autora,
odbywaü siĊ poprzez intensyfikacjĊ rolniczego gospodarowania, najemną pracĊ poza
gospodarstwem, a takĪe pozarolnicze wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego.
WielofunkcyjnoĞü w związku z tym autor sprowadza do praktycznego sposobu dziaáania
poprzez wielotorowe wykorzystanie posiadanego potencjaáu.
M. KáodziĔski21 jako gáówny cel wdraĪania koncepcji zróĪnicowanego rozwoju
terenów wiejskich i zarazem cel w polityce wiejskiej wymienia poprawĊ warunków
Īycia i pracy rodzin Īyjących na wsi i wyrównanie ich poziomu w stosunku do standardu
Īycia ludnoĞci miejskiej. ZwiĊkszenie zatrudnienia pozarolniczego, wiĊksza moĪliwoĞü
wyboru pracy, a takĪe jej róĪnorodnoĞü przyczynią siĊ do polepszenia sytuacji
dochodowej ludnoĞci wiejskiej oraz spowodują wzrost atrakcyjnoĞci wsi jako miejsca
Īycia i pracy, w konsekwencji prowadząc do jej rozwoju spoáeczno-gospodarczego.
WĊĪsze ujĊcie zagadnienia wielofunkcyjnoĞci wsi prezentuje K. DuczkowskaMaáysz22, która koncentruje siĊ na potrzebie kreowania pozarolniczych miejsc pracy
w odniesieniu do ludnoĞci rolniczej. WaĪnym elementem definicji autorki jest
akcentowanie wspóázaleĪnoĞci wystĊpujących miĊdzy zróĪnicowanym rozwojem
terenów wiejskich i przemianami strukturalnymi w rolnictwie. Wielofunkcyjny rozwój
autorka utoĪsamia23 ze stwarzaniem na wsi miejsc pracy nie w rolnictwie, lecz w jego
otoczeniu.
J. Okuniewski24 z kolei sygnalizuje potrzebĊ tworzenia nowych, pozarolniczych
miejsc pracy w odniesieniu do ogóáu mieszkaĔców obszarów wiejskich uwaĪając,
Īe rozszerzanie pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej na wsi, w tym równieĪ
20
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w gospodarstwach i rodzinach rolników, jest niezbĊdne aby otworzyü drogĊ do poprawy
struktury agrarnej i modernizacji wsi25.
G. Spychalski rozpatruje26 wielofunkcyjnoĞü w ujĊciu mikroekonomicznym,
dotyczącym wiejskiego gospodarstwa domowego, oraz w aspekcie przestrzennym
(lokalnym), uwzglĊdniającym strukturĊ ekonomiczno-spoáeczną terenu okreĞlonego
związkami rynkowymi i administracyjnymi.
Podobne podejĞcie prezentuje T. Hunek27, wedáug którego charakterystykĊ
podstawowych procesów wielofunkcyjnoĞci moĪna ująü nastĊpująco:
x w sferze gospodarstwa rolnego pojawia siĊ i narasta moĪliwoĞü przesuwania
czynników wytwórczych miĊdzy dziaáalnoĞcią rolniczą i pozarolniczą, tzw.
poszerzania tradycyjnych wzorców aktywnoĞci gospodarczej (activity patterns),
x w sferze spoáecznoĞci lokalnych pojawiają siĊ i narastają procesy alokacji
przedsiĊwziĊü wytwórczych i gospodarcza intensyfikacja wiejskiej przestrzeni
wytwórczej (activity space).
Zdaniem A. Rosnera28 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oznacza
postĊpowanie procesu róĪnicowania siĊ lokalnych, pozarolniczych rynków pracy. Autor
rozpatruje29 koncepcjĊ jako odpowiedĨ na koniecznoĞü wzrostu liczby miejsc pracy
w ukáadach lokalnych, w których dominującą rolĊ odgrywa rolnictwo, w sytuacji, gdy
trendy makroekonomiczne wskazują, Īe zapotrzebowanie na pracĊ w tym sektorze
bĊdzie siĊ zmniejszaü. Sens koncepcji sprowadza siĊ zatem do wzrostu zróĪnicowania
kierunków zatrudnienia, a wiĊc równieĪ wzrostu zróĪnicowania Ĩródeá utrzymania
ludnoĞci wiejskiej w ukáadach lokalnych. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
jest, zdaniem A. Rosnera, efektem aktywizacji nadwyĪek wiejskiej siáy roboczej,
do których autor zalicza bezrobocie jawne i ukryte oraz silnie rozszerzoną reprodukcjĊ
demograficzną zasobów pracy. Dodatkowo strumieĔ podaĪy na rynku pracy jest
powodowany przemianami strukturalnymi w rolnictwie.
Podobnie postrzega koncepcjĊ wielofunkcyjnoĞci T. Hunek30, wedáug którego
istniejąca struktura zasobów polskiego rolnictwa, poziom zatrudnienia w rolniczej
produkcji i wystĊpujące związki producentów rolnych z rynkiem w istotny sposób
determinują wielofunkcyjny charakter rolnictwa zarówno od strony popytowej, jak
i podaĪowej. StronĊ popytu tworzą rolnicze gospodarstwa domowe, które nie są w stanie
uzyskaü niezbĊdnych dochodów z rolnictwa dla utrzymania rodziny oraz máodsza
25

J. Okuniewski: WaĪniejsze wyniki i wnioski [w:] K. Duczkowska-Maáysz, M. KáodziĔski (red.): Rozwój
przedsiĊbiorczoĞci na terenach wiejskich, Ogólnopolska konf. IRWiR PAN, SGGW 7-8 paĨ. 1993, Wyd.
SGGW, Warszawa 1994, s. 138.
26
G. Spychalski: WielofunkcyjnoĞü jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich [w:] M. Adamowicz (red.):
Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe
KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 44-47.
27
T. Hunek: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju „small businessu” na terenach wiejskich [w:]
K. Duczkowska-Maáysz (red.): PrzedsiĊbiorczoĞü na obszarach wiejskich..., dz. cyt., s. 20.
28
A. Rosner: Spoáeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie [w:] I. BukrabaRylska, A. Rosner (red): WieĞ i rolnictwo na przeáomie wieków, PAN-IRWiR, Warszawa 2001, s. 60.
29
A. Rosner: Demograficzne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich [w:]
M. KáodziĔski, A. Rosner (red.): Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania..., dz. cyt., s. 137.
30
T. Hunek: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce [w:] T. Hunek (red.): Rolnicza Polska wobec
wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 28.

16

generacja mieszkaĔców wsi wykazujące duĪe zainteresowanie nierolniczym charakterem
pracy. StronĊ podaĪy tworzą polskie rolnictwo i wieĞ, które w efekcie záoĪonych
procesów transformacji i modernizacji dysponują liczącymi siĊ zasobami pracy,
Ğrodkami produkcji i innymi czynnikami, których wykorzystanie moĪliwe jest w sferach
dziaáalnoĞci pozarolniczej – na wsi lub poza wsią.
Zaprezentowane dotychczas, wybrane podejĞcia interpretacyjne do problemu
wielofunkcyjnoĞci obszarów wiejskich ukierunkowane byáy przede wszystkim na
problematykĊ dywersyfikacji dziaáalnoĞci spoáeczno-gospodarczej zlokalizowanej na
terenach wiejskich (dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich). Nie jest to jednak
wystarczający zakres interpretacji analizowanej kategorii. PodkreĞliü naleĪy, Īe poza
wymienionymi wczeĞniej funkcjami o charakterze ekonomicznym obszary wiejskie
peánią, coraz bardziej doceniane przez polityków i spoáeczeĔstwo, funkcje spoáeczne.
J. BaĔski i W. Stola zwracają uwagĊ31, Īe podstawowe dziaáalnoĞci spoáecznogospodarcze realizowane na obszarach wiejskich, takie jak rolnictwo i leĞnictwo,
speániają waĪne funkcje przyrodnicze i kulturowe. W związku z powyĪszym dąĪenie do
trwaáego rozwoju obszarów wiejskich powinno byü oparte na rozwijaniu ich
róĪnorodnoĞci, zarówno poprzez wzbogacanie struktury ich funkcji spoáecznogospodarczych, jak i poprzez ksztaátowanie i ochronĊ krajobrazu kulturowego
i naturalnego.
Pojmowanie róĪnorodnoĞci obszarów wiejskich szerzej niĪ wielofunkcyjnoĞü w
wymiarze dziaáalnoĞci spoáeczno-gospodarczej czáowieka, z uwzglĊdnieniem funkcji
przyrodniczych i kulturowych terenów wiejskich, jest zgodne z zasadą zrównowaĪonego
rozwoju. ZrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich rozumiany jako osiąganie
równoczesnego postĊpu na trzech páaszczyznach, tj. ekonomicznej, spoáecznej
i ekologicznej jest w znacznej mierze uzaleĪniony od przebiegu procesu rozwoju ich
funkcji ekonomicznych. Rozwój pozarolniczych funkcji oddziaáuje bowiem korzystnie
na spoáeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wsi. Rozwój wielofunkcyjny wsi
jest wiĊc waĪnym czynnikiem, a zarazem aspektem, procesu rozwoju zrównowaĪonego,
ale jedynie w sytuacji, gdy rozwój funkcji ekonomicznych obszarów wiejskich nie wiąĪe
siĊ z negatywnymi konsekwencjami dla ich sfery przyrodniczej. Z drugiej strony naleĪy
zauwaĪyü, Īe Ĩródáem rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich mogą byü
zachowane, o wysokiej jakoĞci walory przyrodnicze i krajobrazowe tych obszarów.
PowyĪsze spostrzeĪenia uwzglĊdnia K. Koreleski32 proponując pojemne ujĊcie
wielofunkcyjnoĞci. Autor rozwaĪa rozwój wielofunkcyjny jako koncepcjĊ aktywizacji
gospodarczej wsi i rolnictwa, wynikającą z koniecznoĞci przeciwdziaáania spadkowi
dochodów rolniczych i odpáywowi ludnoĞci ze wsi, która powinna polegaü na
podejmowaniu dwóch rodzajów dziaáaĔ: tworzeniu na obszarach wiejskich miejsc pracy
w zawodach pozarolniczych, zarówno w gospodarstwach jak i poza nimi, oraz
rozwijaniu rolnictwa wielofunkcyjnego, sáuĪącego zaspokajaniu potrzeb ĪywnoĞciowych
i surowcowych dziĊki wydajnej produkcji i zbytowi oraz Ğwiadczeniu usáug

31

J. BaĔski, W. Stola: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia
Obszarów Wiejskich, T. 3, KOW PTG, ZBTOW, IGiPZ PAN, Warszawa 2002, s. 15-16.
K. Koreleski: Rozwój wielofunkcyjny jako koncepcja aktywizacji gospodarczej wsi i rolnictwa [w:] Zeszyty
Naukowe AR im. H. Koááątaja w Krakowie, Sesja Naukowa: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
Zeszyt 59, Kraków 1998, s. 14 i 19.
32
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publicznych. Wedáug autora wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich powinien
zapewniaü równowagĊ miĊdzy sferami: produkcyjną, spoáeczną i ekologiczną, czyli
realizowaü zasady rozwoju zrównowaĪonego. Rozwój wielofunkcyjny oznacza wiĊc nie
tylko propagowanie dziaáalnoĞci pozarolniczej, ale takĪe promowanie Ğwiadczenia przez
ludnoĞü wiejską usáug, takĪe odpáatnych, zwáaszcza w dziedzinie ochrony Ğrodowiska
i krajobrazu.
A. Stasiak i W. ZgliĔski takĪe podnoszą33 problem znaczenia funkcji
przyrodniczych i kulturowych w rozwoju obszarów wiejskich. Zdaniem autorów
radykalne przeksztaácenia strukturalne i modernizacja terenów wiejskich nie powinny
ograniczaü siĊ jedynie do restrukturyzacji samego rolnictwa, ale objąü równieĪ szeroko
rozumiane otoczenie przyrodnicze i Ğrodowiskowe oraz problemy spoáeczne i kulturowe
wsi. Takie podejĞcie jest zgodne z zaáoĪeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE, w której
w coraz wiĊkszym stopniu rozwój rolnictwa wiąĪe siĊ z rozwojem wsi i która staje siĊ
polityką wobec obszarów wiejskich umoĪliwiającą im wielofunkcyjny rozwój –
gospodarczy, ekologiczny i spoáeczno-kulturowy.
Zwróciü naleĪy nastĊpnie uwagĊ na niejednoznacznoĞü i wielowymiarowoĞü
interpretacji pojĊcia wielofunkcyjnoĞü. Rozpatrując jego róĪne wymiary wskazaü moĪna,
Īe wielofunkcyjnoĞü dotyczyü moĪe rolnika i gospodarstwa domowego, rolnictwa jako
sektora lub dziaáu wytwórczego czy teĪ okreĞlonego terytorium. WielofunkcyjnoĞü jest
związana z róĪnymi funkcjami poszczególnych form aktywnoĞci i jest skutkiem tej
aktywnoĞci. MoĪe ona wynikaü zarówno z wytwarzania produktów o charakterze
towarowym, byü skutkiem róĪnych form aktywnoĞci, jak teĪ wynikaü z nietowarowej
dziaáalnoĞci rolników lub oddziaáywaĔ sektora rolniczego. RóĪne formy rolniczej
i pozarolniczej aktywnoĞci mogą byü Ĩródáem róĪnorodnych funkcji, które zaspokajają
potrzeby spoáeczne34.
RozróĪniaü wiĊc naleĪy wielofunkcyjną wieĞ, której gospodarka podlega
dywersyfikacji poprzez rozwój funkcji pozarolniczych oraz wielofunkcyjne rolnictwo,
Ğwiadczące poza produkcją takĪe inne funkcje35.
OECD okreĞliáa36 dwie páaszczyzny interpretacji wielofunkcyjnoĞci. Pierwszą
stanowi analiza wielofunkcyjnoĞci jako wáaĞciwoĞci aktywnoĞci ekonomicznej, o której
Ğwiadczą róĪnorodne, sprzĊĪone ze sobą produkty lub skutki aktywnoĞci (np. pozytywne
lub negatywne, zamierzone lub niezamierzone). Niektóre z nich mają wartoĞü rynkową,
inne są wyáączone spod dziaáania mechanizmu rynkowego. WielofunkcyjnoĞü jest wiĊc
wáaĞciwoĞcią wielu rodzajów aktywnoĞci ekonomicznej i nie odnosi siĊ wyáącznie do
rolnictwa. Drugi sposób interpretacji wielofunkcyjnoĞci dotyczy przypisania
róĪnorodnych ról rolnictwu. Z tego punktu widzenia rolnictwu jako dziaáalnoĞci
gospodarczej powierzone zostaáo peánienie pewnych funkcji w spoáeczeĔstwie.
W rezultacie, pod pojĊciem wielofunkcyjnoĞci kryje siĊ nie tylko cecha procesu
33

A. Stasiak, W. ZgliĔski: Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przeáomie XX-XI wieku [w:]
A. Stasiak, W. ZgliĔski (red.): Wpáyw przeksztaáceĔ strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni
wiejskiej, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1997, s.11-12.
34
M. Adamowicz: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa [w:]
M. Adamowicz (red.): Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji
i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 27-28.
35
A. Czarnecki: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny..., dz. cyt., s. 248-249.
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OECD: Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Paris 2001, s. 14.
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produkcyjnego, ale takĪe są zawarte pewne wartoĞci (funkcje) waĪne z punktu widzenia
caáego spoáeczeĔstwa.
Koncepcja wielofunkcyjnoĞci rolnictwa oparta jest na fakcie, Īe rolnictwo jako
aktywnoĞü ekonomiczna, obok podstawowej funkcji jaką jest dostarczanie ĪywnoĞci
i surowców dla przemysáu, zapewnia równieĪ wiele nierynkowych korzyĞci
spoáeczeĔstwu. Skáada siĊ na nie szeroki zakres korzyĞci Ğrodowiskowych, takich jak:
walory rekreacyjne przestrzeni wiejskiej i zachowanie wartoĞci estetycznych wiejskiego
krajobrazu, zachowanie bioróĪnorodnoĞci i ochrona Ğrodowiska naturalnego. WĞród
korzyĞci spoáeczno-ekonomicznych wyróĪniü naleĪy: zapewnienie bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego i bezpiecznej ĪywnoĞci, dobrostanu zwierząt, tworzenie miejsc pracy na
obszarach wiejskich, utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego wsi37.
WĞród produktów rolnictwa wielofunkcyjnego wskazaü moĪna:
x produkty towarowe (rynkowe): surowce rolne i ĪywnoĞciowe, ĪywnoĞü
przetworzona, usáugi agroturystyczne, usáugi produkcyjne i inne,
x produkty i usáugi o charakterze samozaopatrzeniowym: samozaopatrzenie
w produkty ĪywnoĞciowe, pomoc sąsiedzka, usáugi spoáeczne o charakterze
samozaopatrzeniowym – wychowanie i opieka, opieka nad starszymi
i niesprawnymi,
x produkty nietowarowe (nierynkowe):
 charakterze dóbr publicznych: bezpieczna ĪywnoĞü i bezpieczeĔstwo
ĪywnoĞciowe, ochrona i konserwacja Ğrodowiska, zapobieganie klĊskom
Īywioáowym,
 charakterze usáug spoáecznych: pozytywne i negatywne efekty zewnĊtrzne,
recykling odpadów, krajobraz wiejski, wspóápraca i klimat spoáeczny38.
WĞród funkcji sektora rolnego wyróĪniü zaĞ moĪna nastĊpujące:
produkcyjne – obejmujące wytwarzanie ĪywnoĞci i produktów
nieĪywnoĞciowych, niosące za sobą skutki spoáeczne związane
z wykorzystaniem zasobów i okreĞlające miejsce i rolĊ rolnictwa
w gospodarce narodowej.
x Ğrodowiskowo-przestrzenne – dotyczące sposobu wykorzystania Ğrodowiska,
jakoĞci krajobrazu, obecnoĞci skaĪeĔ Ğrodowiskowych, ochrony przyrody
i bioróĪnorodnoĞci.
x usáugowe – obejmujące wkáad rolnictwa w utrzymanie produktywnoĞci
zasobów ziemi oraz bogactwa Ğrodowiska naturalnego i spoáecznego dla
potrzeb rozwoju spoáeczno-ekonomicznego, zatrudnienia istniejących zasobów
pracy, wáaĞciwego gospodarowania odpadami, a takĪe dla zachowania
równowagi
miĊdzy
sferą
Ğrodowiskowa,
ekonomiczną
i spoáeczną39.
x
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W. Hediger: On the economics of multifunctionality and sustainability of agricultural systems [w:] materiaáy
konferencyjne: 90th EAAE Seminar: Multifunctional agriculture, policies and markets: understanding the
critical linkage. Rennes 2004, s. 2.
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M. Adamowicz: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne..., dz. cyt., s. 30.
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TamĪe, s. 28-29.
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Podsumowując stwierdziü naleĪy, Īe koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju wsi
i rolnictwa prowadzi do uznania, Īe speániają one szereg ról i umoĪliwiają osiąganie
wielu waĪnych celów spoáecznych. W sytuacji zmniejszającej siĊ roli sektora rolnego w
gospodarce obszarów wiejskich istotne wydaje siĊ rozwijanie ich funkcji innych niĪ
rolnicza, które pozwolą na utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich oraz zapewnienie
odpowiedniego standardu Īycia ludnoĞci je zamieszkującej i dalszego speániania przez
nie szeregu funkcji.
WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich w Ğwietle koncepcji zrównowaĪonego
rozwoju gospodarczego
Koncepcja zrównowaĪonego rozwoju staáa siĊ odpowiedzią spoáecznoĞci
miĊdzynarodowej na dostrzegane zagroĪenia wynikające z nadmiernej presji czáowieka
i jego gospodarki na Ğrodowisko przyrodnicze, które nabraáy wymiaru
miĊdzynarodowego w drugiej poáowie XX w. oraz wyrazem nowego spojrzenia na
system „czáowiek-Ğrodowisko” i wspóázaleĪnoĞci, jakie w nim wystĊpują. Idea ta
przyjĊta zostaáa na forum miĊdzynarodowym jako poĪądany model rozwoju spoáecznogospodarczego.
Termin „rozwój zrównowaĪony” stosowany jako odpowiednik angielskiego
pojĊcia sustainable development pojawiá siĊ w jĊzyku polskim w koĔcu lat
osiemdziesiątych i w dosáownym táumaczeniu oznacza rozwój trwaáy, ciągáy,
podtrzymywany, nieprzerwany. W Polsce pojĊcie „rozwój zrównowaĪony” uĪywane jest
czĊsto zamiennie z terminem „ekorozwój” lub „rozwój trwaáy”, „stabilny” czy
„podtrzymywany”40.
S. Paszkowski zaznacza41 istnienie w literaturze przedmiotu dwóch obszarów
wystĊpowania pojĊcia „rozwój zrównowaĪony”. Jeden – o konotacjach ekologicznych,
a drugi ekonomicznych i spoáecznych, związanych z rozwojem ekonomicznym
i planowaniem strategicznym. Zwolennicy pierwszego podejĞcia utoĪsamiają rozwój
zrównowaĪony z rozwojem ekologicznym, którego sens przejawia siĊ w rozwoju
spoáeczno-gospodarczym zharmonizowanym ze Ğrodowiskiem – nieustannym,
ale ograniczonym – zachodzącym z poszanowaniem zasobów dóbr przyrody.
Autorzy reprezentujący nurt ekonomiczno-spoáeczny uwzglĊdniają w koncepcji
koniecznoĞü równolegáej realizacji trzech celów w rozwoju gospodarczym –
ekonomicznego, spoáecznego i ekologicznego. Innymi sáowy – rozwój gospodarczy
powinien uwzglĊdniaü aspekty ekologiczne, spoáeczne i kulturowe42. Koncepcja
wprowadza do dziaáalnoĞci gospodarczej i indywidualnych zachowaĔ ludzi ograniczenia
mające na celu dobro Ğrodowiska przyrodniczego, nie redukujące przy tym wzrostu
gospodarczego43.
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Na rozwój zrównowaĪony skáada siĊ szeroka wiązka wzajemnie sprzĊĪonych,
wspóázaleĪnych i równorzĊdnych celów o charakterze ekologicznym, spoáecznym,
ekonomicznym i politycznym. Do gáównych celów ekologicznych zaliczyü moĪna:
trwaáoĞü
podstawowych
procesów
przyrodniczych,
zachowanie
zasobów
nieodnawialnych, poprawa obecnej jakoĞci Ğrodowiska. Są to cele wyznaczające gáówne
kierunki ochrony Ğrodowiska zharmonizowane z dziaáalnoĞcią bytową i gospodarczą
czáowieka. Cele ekonomiczne (ekonomiczno-techniczne) koncentrują siĊ na trwaáym
rozwoju gospodarczym generującym strumieĔ dochodu i oznaczającym realne
podnoszenie stopy Īyciowej spoáeczeĔstw, warunkach uczciwej konkurencji podmiotów
gospodarczych w dostĊpie do ograniczonych zasobów i moĪliwoĞci odprowadzania
zanieczyszczeĔ, dynamicznym rozwoju jakoĞciowo nowych procesów produkcyjnych
i produktów, które bĊdą relatywnie w coraz mniejszym stopniu zuĪywaü
i zanieczyszczaü Ğrodowisko. Cele te wyznaczają poĪądane kierunki polityki
gospodarczej, postĊpu technicznego i skorelowane są z celami ekologicznymi. Cele
spoáeczne, takie jak, zapewnienie równych szans dostĊpu do korzystania ze Ğrodowiska
dla obywateli i poszczególnych spoáeczeĔstw, zarówno wspóáczesnego, jak i przyszáych
pokoleĔ, poprawa lub zachowanie wysokiej jakoĞci Īycia i szansa na zaspokojenie
spoáecznych potrzeb, zapewnienie jednostkom jednakowych szans rozwoju, w tym
zapewnienie bezpieczeĔstwa, praw czáowieka wyznaczają kierunki polityki spoáecznej
uwzglĊdniającej wzrost dobrobytu spoáecznego dostosowanego do poziomu
akceptowalnego z ekologicznego punktu widzenia44.
B. Piontek uĪywa w swojej pracy45 na okreĞlenie terminu sustainable
development wyraĪenia „rozwój trwaáy i zrównowaĪony”. Na podstawie analizy treĞci
dostĊpnych definicji rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego autorka przyjĊáa za
F. Piontkiem, Īe jego istotą jest zapewnienie trwaáej poprawy jakoĞci Īycia
wspóáczesnych i przyszáych pokoleĔ poprzez ksztaátowanie wáaĞciwych proporcji
miĊdzy trzema rodzajami kapitaáu: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. Rozwój
ten jest oparty na wáaĞciwie uksztaátowanych strukturach, których skáadową jest
Ğrodowisko przyrodnicze, a kryterium integrującym – poprawnie zdefiniowana jakoĞü
Īycia.
H. Runowski zauwaĪa46, Īe koncepcji rozwoju zrównowaĪonego odpowiada
holistyczny sposób postrzegania róĪnych zjawisk, w którym zmiana pojedynczego
elementu systemu, bez zmian innych elementów, dezorganizuje dotychczasową jego
strukturĊ i wytrąca go ze stanu równowagi, której przywrócenie wymaga czasu oraz
Ğrodków finansowych. Równowaga miĊdzy systemem spoáecznym, ekonomicznym
i przyrodniczym jest szczególne waĪna w przypadku dziaáalnoĞci rolniczej i terenów
wiejskich – obszarów dziaáalnoĞci ludzkiej, które stykają siĊ bezpoĞrednio z przyrodą,
która determinuje ich formy oraz wyniki47.
44
H. Rouba: Geneza i istota koncepcji..., dz. cyt., s. 220-221., A. Bednarek, E. Majewski: ĝrodowisko...,
dz. cyt., s.155.
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B. Piontek: Koncepcja rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego Polski, PWN, Warszawa 2002, s. 15, 27.
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H. Runowski: Rozwój zrównowaĪony rolnictwa i gospodarstw rolniczych [w:] WieĞ i rolnictwo.
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Rozwój rolnictwa wedáug koncepcji modernizacji ujawniá negatywne skutki
w wymiarze ekonomicznym, spoáecznym, ekologicznym i etycznym. W związku z tym
w rozwiniĊtych spoáeczeĔstwach zaczĊto doceniaü znaczenie elementów otoczenia
przyrodniczego, ich walorów krajobrazowych, jakoĞci produktów ĪywnoĞciowych
i spoáecznych kosztów wytwarzania w rolnictwie48. Rolnictwo, obok ĪywnoĞci,
wytwarza równieĪ dobra i uĪytecznoĞci Ğrodowiskowe, co oznacza, Īe zmieniając swój
potencjaá – tworzy nowe warunki Īycia spoáecznoĞci ludzkich obejmujące warunki bytu
i zamieszkania, jakoĞü Ğrodowiska przyrodniczego oraz tworzenie nowych struktur
spoáecznych. Sektor ten jest wspóáczeĞnie postrzegany jako gáówny skáadnik równowagi
ekologicznej, która jest wartoĞcią nie mniej waĪną niĪ wytwarzanie dóbr i usáug
ĪywnoĞciowych49.
Tak wiĊc, przestrzenny charakter rolnictwa i jego powiązanie z elementami
Ğrodowiska naturalnego sprawiają, Īe obszary wiejskie i prowadzona na nich dziaáalnoĞü
gospodarcza przybierają do pewnego stopnia charakter dóbr publicznych ujawniających
siĊ gáównie przez efekty zewnĊtrzne powstające w Ğrodowisku przyrodniczym
i spoáecznym50. Utrzymana zaĞ i odpowiednio realizowana – w sposób zgodny z zasadą
zrównowaĪonego rozwoju51 – funkcja produkcji rolniczej jest waĪnym elementem
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich.
B. Degórska podkreĞlając rolĊ obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi
Ğrodowiska przyrodniczego podaje52, Īe polega ona na konserwatorskiej ochronie
przyrody, a takĪe kreowaniu aktywnej polityki ekorozwoju poprzez wprowadzanie zasad
trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju do wszystkich sfer dziaáalnoĞci czáowieka:
spoáecznej, gospodarczej i przestrzennej. W polityce tej obszary wiejskie muszą byü
traktowane wielofunkcyjnie, a gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich
powinno áączyü w sposób najmniej kolizyjny dla Ğrodowiska ich funkcje produkcyjne,
mieszkaniowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne oraz ochronĊ róĪnorodnoĞci
przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej. Wedáug J. BaĔskiego i W. Stoli53 jednym
z podstawowych warunków trwaáego rozwoju obszarów wiejskich jest rozwijanie ich
róĪnorodnoĞci pojmowanej szeroko, jako wzbogacanie struktury funkcji spoáecznogospodarczych, ale równieĪ poprzez ksztaátowanie i ochronĊ krajobrazu naturalnego
i kulturowego. Obszary wiejskie naleĪy wiĊc rozpatrywaü w szerokim kontekĞcie
48
S. Zawisza: Uwarunkowania zrównowaĪonego rozwoju wsi i rolnictwa [w:] S. Zawisza (red.): Zarządzanie
zrównowaĪonym rozwojem obszarów wiejskich, Wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004, s. 11.
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Warszawa 2005, s. 4.
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uwzglĊdniając, Īe jest to miejsce dziaáalnoĞci czáowieka, integralne Ğrodowisko
naturalne oraz wartoĞü kulturowa54 i 55.
KoniecznoĞü kompleksowego podejĞcia do wsi i rolnictwa podkreĞlają takĪe
A. WoĞ i J. S. Zegar. Wedáug autorów56 polityka zrównowaĪonego rozwoju obszarów
wiejskich winna odnosiü siĊ do wszystkich dziaáalnoĞci na tych terenach i wymaga
wszechstronnych dziaáaĔ, m.in. rozwoju kapitaáu ludzkiego, ochrony gleb, poprawy
gospodarki wodnej, ochrony róĪnorodnoĞci biologicznej, zaopatrzenia wsi w energiĊ,
zwiĊkszenia udziaáu ludnoĞci w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystywania
zasobów. Kluczową zaĞ kwestią jest wdroĪenie bardziej wydajnych i przyjaznych
Ğrodowisku technologii.
PrzyjĊta w 1992 roku Agenda 21 postulowaáa wáączenie zasad zrównowaĪonego
rozwoju w proces prowadzenia polityki rolnej i wzywaáa do oceny polityki rolnej pod
kątem problematyki wielofunkcyjnoĞci rolnictwa57. Zgodnie z tym dokumentem,
koncepcja zrównowaĪonego rozwoju jest wielowymiarowa, a związki miĊdzy
realizowanymi celami są silne, liczne oraz záoĪone. Cele te mogą do pewnego stopnia
wywoáywaü efekt synergii, jednak nie zawsze siĊ wzajemnie wspierają, a czasem mogą
byü wzglĊdem siebie konkurencyjne i w związku z tym istnieje potrzeba zachowania
odpowiednich proporcji pomiĊdzy nimi. Wzmocnienie ekonomicznej pozycji obszarów
wiejskich jest podstawą zachowania ich spoáecznych i Ğrodowiskowych funkcji.
Implikacje spoáeczne wynikają z zabezpieczenia moĪliwoĞci zatrudnienia na wsi,
dywersyfikacji aktywnoĞci ekonomicznej oraz promocji lokalnych produktów, usáug,
rzemiosáa, i agroturystyki. Zachowanie jakoĞci Ğrodowiska jest z kolei warunkiem dla
rozwoju i utrzymania potencjaáu ekonomicznego obszarów wiejskich. Ekologiczna
integralnoĞü i wartoĞü krajobrazu wiejskiego są podstawą dla uczynienia obszarów
wiejskich przestrzenią atrakcyjną dla prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, miejsca
zamieszkania, odwiedzenia przez turystów oraz dziaáalnoĞci rekreacyjnej58.
Zgodnie z Deklaracją z Cork59 i 60, zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich
wymaga odwrócenia procesu migracji ze wsi, walki z biedą, pobudzania zatrudnienia
i tworzenia równych szans, reakcji wobec narastających wymagaĔ ludnoĞci wiejskiej
odnoĞnie poprawy warunków bytu, rozwoju osobistego i form spĊdzania wolnego czasu,
zdrowia, bezpieczeĔstwa. Istotna jest potrzeba ochrony i poprawy jakoĞci Ğrodowiska
wiejskiego oraz bardziej sprawiedliwy podziaá wydatków publicznych na infrastrukturĊ,
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edukacjĊ, ochronĊ zdrowia, usáugi komunikacyjne miĊdzy obszarami wiejskimi
i miejskimi.
Rozwój obszarów wiejskich powinien bazowaü na zintegrowanym podejĞciu
uwzglĊdniającym potrzeby przystosowania rolnictwa do nowych warunków jego
rozwoju, zróĪnicowania ekonomicznego – szczególnie rozwoju maáego i Ğredniego
przemysáu i usáug wiejskich – związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi,
uwydatnieniem funkcji Ğrodowiskowych oraz promocji kultury, turystyki i rekreacji.
Proces ten powinien umoĪliwiaü utrzymanie elementów wiejskiego krajobrazu aby
korzystanie z nich przez obecne pokolenia nie pogarszaáo moĪliwoĞci korzystania z nich
przez przyszáe.
Wsparcie dywersyfikacji aktywnoĞci ekonomicznej i spoáecznej wsi powinno
bazowaü na tworzeniu podstaw dla podejmowania inicjatyw prywatnych i spoáecznych:
inwestycjach, wsparciu technicznym, usáugach dla biznesu, odpowiedniej
infrastrukturze, edukacji, szkoleniach, wprowadzaniu postĊpu w technologii
informacyjnej, wzmacnianiu roli maáych miasteczek jako integralnych elementów
obszarów wiejskich i kluczowych czynników ich rozwoju, promocji rozwoju wiejskich
spoáecznoĞci i odnowy wsi.
W Ğwietle zapisów Deklaracji z Cork, rozwój zrównowaĪony terenów wiejskich
oznacza promocjĊ wydajnoĞci ekonomicznej i spoáecznej równoĞci, przy respektowaniu
i wzmacnianiu ekologicznej integralnoĞci Ğrodowiska oraz kulturowej toĪsamoĞci
spoáecznoĞci. WiąĪe siĊ on z podejĞciem terytorialnym – pozwalającym na okreĞlenie
róĪnic przestrzennych w opcjach rozwoju i osiąganych z nich korzyĞci,
wielofunkcyjnym – oznaczającym koniecznoĞü uwzglĊdnienia w planowaniu rozwoju
szerokiego zakresu aspektów przestrzeni wiejskiej, takich jak problemy demograficzne,
ekonomiczne, socjalne i Ğrodowiskowe, demokratycznym – które wzmacnia
partycypacjĊ i partnerstwo uczestników biorących udziaá w opracowaniu i realizacji
koncepcji rozwoju, bilansowaniu pionowym i poziomym interesów róĪnych grup
spoáecznych, wspieraniu kooperacji i koordynacji dziaáaĔ poszczególnych poziomów
administracji oraz z koncepcją dynamiczną – wynikającą z dáugoterminowych zmian
stosowanych technologii, ewolucji struktur ekonomicznych, postaw spoáecznych
i percepcji spoáecznej, wzorców postĊpowania i cech Ğrodowiska61.
K. Gorlach62 dokonuje operacjonalizacji pojĊcia rozwój zrównowaĪony
uwzglĊdniając takie jego cechy, jak trwaáoĞü (naleĪy nie dopuĞciü do wyczerpania
zasobów niezbĊdnych do jego przebiegu w przyszáoĞci), samopodtrzymywanie siĊ
(powinien byü oparty na dywersyfikacji Ĩródeá dochodów w obrĊbie gospodarstw
rolnych i domowych) oraz zintegrowanie (powinien byü oparty na poáączeniu aktywów
wewnĊtrznych gospodarstw i spoáecznoĞci lokalnych z zewnĊtrznymi aby móc rozwijaü
lokalne zasoby).
SáaboĞü infrastruktury wiejskiej i niedorozwój pozarolniczych form
gospodarowania na obszarach wiejskich w Polsce sprawia, Īe spoĞród trzech aspektów
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zrównowaĪonego rozwoju: Ğrodowiskowego, spoáecznego i gospodarczego, zwáaszcza
ten ostatni pozostaje w dysproporcji w odniesieniu do koncepcji zrównowaĪonego
rozwoju ze wzglĊdu na wystĊpujące w rolnictwie dysproporcje miĊdzy obfitymi
zasobami pracy a zasobami ziemi, które wyraĪają siĊ w rozdrobnionej strukturze
gospodarstw, niepeánym wykorzystaniu zasobów pracy i ukrytym bezrobociu63.
G. Zabáocki podkreĞla64, Īe niezbĊdnym elementem rozwoju zrównowaĪonego jest
rozwój spoáeczny rozumiany m.in. jako redukcja nierównoĞci spoáecznych.
Z uwagi na powyĪsze problemy uwzglĊdniü naleĪy fakt, Īe producenci rolni,
a takĪe caáa ludnoĞü wiejska naleĪą do tej czĊĞci spoáeczeĔstwa, która ma najniĪsze
dochody, wiĊc nie jest w stanie stworzyü warunków do zrównowaĪonego rozwoju
obszarów wiejskich65. J. ĩmija poprawy sytuacji obszarów wiejskich upatruje66
w zmianie relacji miĊdzy czynnikami produkcji oraz stymulowaniu lokalnego rozwoju
gospodarczego co wymaga ich zrównowaĪonego i wielofunkcyjnego rozwoju.
B. WierzbiĔski67 zwraca uwagĊ, Īe rozwój przedsiĊbiorczoĞci pozarolniczej na wsi oraz
osiąganie zamierzonych rezultatów gospodarczych nie moĪe odbywaü siĊ kosztem
Ğrodowiska naturalnego. Jej harmonijny rozwój powinien byü zgodny z potrzebą
poszanowania Ğrodowiska naturalnego i wartoĞci kulturowych spoáeczeĔstwa, które są
naturalnym otoczeniem jednostki gospodarczej i mogą staü siĊ jego atutami
w warunkach konkurencji.
Osiąganie zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich moĪe byü realizowane
przez wykorzystywanie i pogáĊbianie ich wielofunkcyjnoĞci. WielofunkcyjnoĞü powinna
uwzglĊdniaü respektowanie zasady zrównowaĪonego rozwoju w kaĪdej z dziedzin
dziaáalnoĞci spoáeczno-gospodarczej czáowieka realizowanej na obszarach wiejskich. W
przeciwnym razie ograniczony moĪe zostaü zakres szeroko rozumianych funkcji
obszarów wiejskich w spoáeczeĔstwie. WielofunkcyjnoĞü wzmacniając aspekt
ekonomiczny i racjonalizując aspekt spoáeczny jest wiĊc sposobem realizacji koncepcji
rozwoju trwaáego i zrównowaĪonego.
Funkcje obszarów wiejskich – uwarunkowania i czynniki rozwoju
Rozwój spoáeczno-gospodarczy prowadzi do zmian w strukturze funkcjonalnej
obszarów wiejskich polegających na rozbudowie kompleksu funkcji ekonomicznych,
w tym przede wszystkim tych o charakterze pozarolniczym, a takĪe do zwiĊkszania
poziomu specjalizacji ogóáu realizowanych funkcji. Zmiany te są efektem, a zarazem
symptomem rozwoju. W ramach postĊpowania procesów rozwojowych ujawnia
i wzmacnia siĊ znaczenie funkcji dotychczas nie akcentowanych.
Rozwój wsi uzewnĊtrznia siĊ w poprawie wskaĨników ekonomicznych:
w zwiĊkszającej siĊ produkcji i dochodach, poprawie podziaáu zasobów i dochodów,
zwiĊkszaniu moĪliwoĞci wyboru dostĊpnego dla poszczególnych jednostek oraz
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2000, s. 89.
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poprawie jakoĞci Īycia. Proces ten wiąĪe siĊ przede wszystkim z rozszerzaniem
wiejskiego rynku pracy oraz rozwojem funkcji nierolniczych. U podstaw tych zmian leĪą
zjawiska i procesy zachodzące w samym rolnictwie i spoáecznoĞciach wiejskich, jak
równieĪ tendencje zachodzące w gospodarce poszczególnych regionów, gospodarce
narodowej oraz spoáeczeĔstwie jako caáoĞci. Zjawisko z jednej strony potĊgowane jest
przez relatywne zmniejszanie siĊ roli rolnictwa w gospodarce narodowej i wiejskiej,
a zwáaszcza przez niezdolnoĞü rolników do zapewnienia z produkcji rolnej rozwoju
Ğrodowisk lokalnych i poziomu dobrobytu odpowiadających innym grupom spoáecznozawodowym. Z drugiej strony wzmacniane jest przez niedorozwój gospodarki miejskiej,
wzrost kosztów produkcji i utrzymania w miastach oraz obniĪającą siĊ jakoĞü Īycia
w miastach68.
Rozwój nierolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej na wsi i zmiana struktury
funkcjonalnej obszarów wiejskich w krajach rozwiniĊtych gospodarczo przejawiaáy siĊ
gáównie w:
x zakáadaniu i prowadzeniu maáych i Ğrednich zakáadów produkcyjnych
i usáugowych przez przedsiĊbiorców wiejskich obsáugujących rynki regionalne,
krajowe czy miĊdzynarodowe,
x rozwoju bazy wypoczynkowej dla ludnoĞci miejskiej i zasobów
mieszkaniowych dla emerytów i rencistów, która stanowiáa podstawĊ rozwoju
turystyki i wypoczynku w Ğrodowisku wiejskim,
x rozbudowie sieci transportowej i komunikacyjnej, uáatwiającej przemieszczanie
osób, towarów i informacji, poprawiającej warunki Īycia i prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej na wsi69.
Wedáug W. Stoli70 obecna struktura przestrzenna obszarów wiejskich Polski
uksztaátowaáa siĊ w wyniku zróĪnicowanego rozwoju spoáeczno-gospodarczego kraju
w przeszáoĞci oraz naáoĪenia siĊ skutków przemian spoáeczno-politycznych
i gospodarczych po II wojnie Ğwiatowej na maáo zróĪnicowaną pod wzglĊdem rozwoju
funkcjonalnego przestrzeĔ ekonomiczną polskiej wsi. Na obecny stan struktury
funkcjonalnej obszarów wiejskich w przeszáoĞci silny wpáyw miaáy przede wszystkim
rozwijające siĊ w latach 1950-1980 procesy industrializacyjne i urbanizacyjne, procesy
związane z zasiedlaniem ziem odzyskanych oraz reforma rolna i powstanie sektora
uspoáecznionego w rolnictwie. Przeksztaácanie obszarów wiejskich nastĊpowaáo
w wyniku rozwoju róĪnych gaáĊzi przemysáu, osadnictwa ludnoĞci nierolniczej oraz
rekreacji. Procesy te przebiegaáy z róĪnym nasileniem i z róĪnym skutkiem
w poszczególnych okresach i regionach kraju, czego konsekwencją jest obecne bardzo
duĪe zróĪnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod wzglĊdem struktury funkcji71.
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A. Rosner72 Ĩródeá záoĪonoĞci zróĪnicowania przestrzennego obszarów wiejskich
upatruje w nakáadaniu siĊ na siebie czterech rodzajów czynników:
x tkwiących w historii – zwáaszcza w granicach istniejących w XIX w. oraz
przesuniĊciu granic w XX w., których konsekwencją są dostrzegalne obecnie
róĪnice w obyczajowoĞci, strukturach osadniczych, agrarnych, wyposaĪeniu
infrastrukturalnym, strukturach edukacyjnych, kapitale spoáecznym i ludzkim,
x wynikających z ukáadów hierarchicznych „centrum-peryferie” – autor zaznacza,
Īe w latach 90’ wystąpiáy trzy czynniki zmieniające skalĊ
i charakter zróĪnicowaĔ przestrzennych obszarów wiejskich – wzrost znaczenia
poáoĪenia wzglĊdem miasta oraz, w mniejszym stopniu, wzglĊdem gáównych
ciągów komunikacyjnych dla przemian struktur i funkcji peánionych przez
obszary wiejskie, zmiana wagi, a niekiedy przeksztaácanie siĊ czynników
negatywnie wpáywających na rozwój na pozytywne i odwrotnie – np.
sąsiedztwo granicy paĔstwowej, oraz – osáabniĊcie wczeĞniej wyksztaáconych
wiĊzi miĊdzy niektórymi miastami i sąsiednimi terenami wiejskimi –
polegających na tworzeniu miejsc pracy dla mieszkaĔców wsi w miastach,
x związanych z wystĊpowaniem specyficznych czynników skáadających siĊ na
„rentĊ poáoĪenia” – np. sąsiedztwo przejĞü granicznych, obszarów o istotnym
znaczeniu dla funkcji turystycznej itp.,
x związanych z efektami programów regionalnych lub subregionalnych.
Autor ten zwraca takĪe uwagĊ na znaczenie kapitaáu spoáecznego, który
w sprzyjających warunkach staje siĊ jednym z waĪnych warunków rozwoju i sprzyja
„wyspowemu” charakterowi rozkáadu „ognisk” rozwoju.
PojĊcie funkcji naleĪy traktowaü jako dziaáalnoĞü ludzką o podobnych cechach
technicznych, spoáecznych i ekonomicznych związaną z zaspokojeniem poszczególnych
rodzajów potrzeb czáowieka. W odniesieniu do obszarów wiejskich pojĊcie
wielofunkcyjnoĞci obejmuje ich potencjaá funkcjonalny, czyli ogólną moĪliwoĞü
róĪnorodnego wykorzystania73. W literaturze przedmiotu wielu autorów zajmowaáo siĊ
problematyką klasyfikacji funkcji obszarów wiejskich.
J. Dietl i B. Gregor74 przedstawili nastĊpującą systematykĊ funkcji obszarów
wiejskich:
x produkcja w ramach pierwszej sfery ekonomicznej (rolnictwo, leĞnictwo,
ryboáówstwo),
x funkcja industrialna endogeniczna – wynika z rozwoju pozarolniczych miejsc
pracy na terenie danego obszaru wiejskiego,
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funkcja industrialna egzogeniczna – wyraĪa siĊ Ğwiadczeniem usáug siáy
roboczej na zewnątrz danej przestrzeni wiejskiej w odniesieniu do tej ludnoĞci,
która uzyskuje dochody wyáącznie spoza terenu wiejskiego,
funkcja rekreacji (turystyki) – z punktu widzenia ludnoĞci miejscowej jej
realizacja stanowi Ĩródáo dochodów pieniĊĪnych i przyczynia siĊ do rozbudowy
infrastruktury spoáecznej, wpáywając na warunki bytowe ludnoĞci,
funkcja usáugowa – wyraĪa siĊ gáównie w obsáudze konsumpcyjnej
i produkcyjnej ludnoĞci danego obszaru.

zaproponowaá
nastĊpującą
klasyfikacjĊ
elementów
W.
KamiĔski75
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i obszarów wiejskich:
x rolnicza dziaáalnoĞü produkcyjna,
x dziaáalnoĞü pozarolnicza, związana bezpoĞrednio z rolnictwem, w tym:
 zaopatrzenie w materiaáy i Ğrodki produkcji,
 usáugi produkcyjne,
 skup, magazynowanie, transport i handel produktami rolnymi,
 przetwórstwo rolno-spoĪywcze,
x dziaáalnoĞü pozarolnicza, nie związana bezpoĞrednio lub w ogóle
z rolnictwem, w tym:
 agroturystyka,
 gospodarka leĞna,
 pielĊgnacja krajobrazu i ochrona Ğrodowiska,
 wszelkie inne dziaáalnoĞci nie związane z rolnictwem.
J. Okuniewski76 opracowaá kompleksową, traktującą szeroko problem
wielofunkcyjnoĞci, systematykĊ pozarolniczych lub związanych z rolnictwem dziedzin
dziaáalnoĞci gospodarczej, w której znalazáy siĊ nastĊpujące:
x związane z rolnictwem:
 drobne i Ğredniej wielkoĞci zakáady przetwarzające surowce rolnicze,
 sortowanie, konfekcjonowanie, przechowywanie, skup, handel hurtowy i
detaliczny oraz transport ĪywnoĞci do miast,
x kierunki dziaáalnoĞci przemysáowej i rzemieĞlniczej:
 dziewiarstwo i produkcja odzieĪy, futrzarstwo i galanteria skórzana,’
 drobny przemysá metalowy – kooperacja z zakáadami duĪymi i Ğrednimi,
 usáugi w zakresie naprawy samochodów, ciągników, maszyn rolniczych,
 przemysá elektrycznych i elektronicznych urządzeĔ dla rolników
i gospodarstw domowych – kooperacja z wiĊkszymi zakáadami, filie; usáugi
naprawcze urządzeĔ elektrycznych i elektronicznych,
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usáugi w zakresie regeneracji siá i zdrowia:
 rekreacja, sport, turystyka, wycieczki, kuligi, trasy rowerowe,
 lecznictwo uzdrowiskowo-klimatyczne,
 gastronomia i organizacja wypoczynku dla grup specjalnych (dzieci, rodzin,
seniorów),
rezydencjalno-socjalne funkcje obszarów wiejskich:
 kierowane do osób starszych, wymagających usáug opiekuĔczych,
 osadnictwo mieszkaĔców miast na wsi,
 ekologiczne i kulturowe funkcje wsi:
 ochrona naturalnego Ğrodowiska i utrzymywanie zdolnoĞci ekosystemów do
samoregeneracji,
 pielĊgnacja wiejskiego krajobrazu, jego ochrona oraz zachowanie dorobku
wiejskiej kultury i tradycji – są one integralną czĊĞcią Īycia wiejskich
spoáecznoĞci i decydują o róĪnorodnoĞci i bogactwie form Īycia wiejskiego.

Jednostka osadnicza w strukturze przestrzennej kraju i regionu moĪe peániü dwa
rodzaje funkcji: funkcje zewnĊtrzne (egzogeniczne), peánione na rzecz regionu lub kraju,
takie, jak funkcje rolnictwa i leĞnictwa, obsáugi rolnictwa, wypoczynku, turystyki
i uzdrowiskowe, przemysáowe, obsáugi miejskiego rynku pracy oraz funkcje wewnĊtrzne
(endogeniczne), peánione na rzecz mieszkaĔców gminy takie, jak funkcje mieszkaniowe,
przemysáu usáugowego, produkującego towary na zaopatrzenie miejscowej ludnoĞci,
obsáugi ludnoĞci77. Wedáug W. Stoli78 funkcje zewnĊtrzne (podstawowe) są niezbĊdnym
warunkiem wzajemnej wymiany produktów i usáug, okreĞlającej związek danego terenu
ze Ğwiatem zewnĊtrznym. Oznacza to, Īe funkcje podstawowe mają decydujący wpáyw
na rozwój spoáeczno-gospodarczy danego obszaru i w rezultacie, na stopieĔ
zaspokojenia potrzeb zamieszkującej je ludnoĞci. Zestawienie funkcji obszarów
wiejskich z uwzglĊdnieniem podziaáu na funkcje podstawowe i uzupeániające prezentuje
tabela 1.
Z badaĔ W. Stoli79 i 80 wynika, Īe wiodącymi funkcjami obszarów wiejskich
Polski, tak w znaczeniu czĊstotliwoĞci wystĊpowania, jak i nastawienia na zaspokojenie
potrzeb zewnĊtrznych są: rolnictwo towarowe i leĞnictwo, przemysá, funkcje
turystyczno-wypoczynkowe i mieszkaniowe. Sáabo rozwiniĊte są zaĞ funkcje
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb wáasnych producentów lub potrzeby lokalne czy
obsáugĊ miejscowej ludnoĞci.

77

H. Gloza-Musiaá: WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich [w:] H. Zaniewska, A. Pawáat-Zawrzykraj, H.
Gloza-Musiaá: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wyd. SGGW, Warszawa 2000, s. 32-33.
78
W. Stola: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, PAN, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna, Z. 3, Warszawa 1993, s. 17.
79
W. Stola: Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów..., dz. cyt., s. 4.
80
W. Stola: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna..., dz. cyt., s. 61.
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TABELA 1. FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH
Rodzaje funkcji
Wyszczególnienie
funkcji
podstawowe (zewnĊtrzne)
uzupeániające (wewnĊtrzne)
- rolnictwo

- leĞnictwo
- ryboáówstwo
Technoprodukcyjne
- przemysá

Bioprodukcyjne
rolnictwo towarowe (udziaá produkcji rolnictwo
samozaopatrzeniowe
towarowej w produkcji globalnej)
(produkcja na potrzeby wáasne lub
lokalne)
towarowa czĊĞü produkcji (na produkcja na potrzeby wáasne lub lokalne
potrzeby zewnĊtrzne)
towarowa czĊĞü produkcji
produkcja na potrzeby wáasne lub lokalne

przemysá i rzemiosáo o znaczeniu produkcja przemysáowa i rzemieĞlnicza
ponadlokalnym
na potrzeby lokalne
- budownictwo
budownictwo
na
potrzeby budownictwo na potrzeby lokalne
ponadlokalne
Usáugowe
- komunikacja
komunikacja
o
znaczeniu komunikacja lokalna
ponadlokalnym
- rekreacja (turystyka i obsáuga ruchu turystycznego i obsáuga ludnoĞci lokalnej
wypoczynek)
wypoczynkowego
ludnoĞci
zamiejscowej
- mieszkalnictwo
obsáuga
ludnoĞci
lokalnej obsáuga ludnoĞci lokalnej zatrudnionej w
(funkcja sypialna)
zatrudnionej
poza
miejscem miejscu
zamieszkania
(i
osób
zamieszkania lub czerpiącej Ğrodki pozostających na ich utrzymaniu)
utrzymania
spoza
miejsca
zamieszkania
- inne usáugi
o
znaczeniu
ponadlokalnym o znaczeniu lokalnym (wychowanie
(szkolnictwo
ponadpodstawowe, przedszkolne, szkolnictwo podstawowe,
lecznictwo specjalistyczne, szpitalne, lecznictwo ogólne, ambulatoryjne itp.)
muzealnictwo regionalne itp.)
ħródáo: W. Stola: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski..., dz. cyt., Tab. 1, s. 139.

O moĪliwoĞciach rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich decydują
ich uwarunkowania spoáeczne, gospodarcze oraz przestrzenne81. W. KamiĔski82 wĞród
przestrzennych uwarunkowaĔ wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wymienia
nastĊpujące:
x demograficzne – związane z liczbą ludnoĞci i jej strukturą, gĊstoĞcią
zaludnienia, problemami migracji, dwuzawodowoĞci i bezrobocia,
kwalifikacjami i wyksztaáceniem ludnoĞci decydującymi o jej
przedsiĊbiorczoĞci, inicjatywie oraz podatnoĞci na innowacje i postĊp,
x przyrodnicze – takie, jak zasoby ziemi, jakoĞü gleb, klimat, rzeĨba terenu,
lesistoĞü oraz wartoĞci krajobrazowe predestynujące dany region do
prowadzenia dziaáalnoĞci turystycznej i rekreacyjnej,
x kapitaáowe,
x infrastrukturalne,

81
T Bajerowski, J. Suchta: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowaĔ
spoáeczno-gospodarczych i przestrzennych [w:] W. KamiĔska (red.): Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach
wiejskich, Instytut Geografii Akademii ĝwiĊtokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow.
Naukowe, Kielce 2002, s. 28.
82
W. KamiĔski: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne..., dz. cyt. s. 20-21.
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pozostaáe – m.in. polityka regionalna paĔstwa, zwáaszcza system kredytowy,
podatkowy i edukacyjny, poáoĪenie regionu, struktura agrarna rolnictwa.

K. Duczkowska-Maáysz83 wyodrĊbnia nastĊpujące dwie grupy czynników
rozwoju przedsiĊbiorczoĞci wiejskiej: czynniki o charakterze makroekonomicznym,
związane z zaleceniami dyktowanymi przez rząd i dotyczące ram polityki gospodarczej
paĔstwa, systemu ekonomicznego i rozwiązaĔ formalnoprawnych oraz uwarunkowania
o charakterze mikroekonomicznym, wĞród których wymienia: poáoĪenie gminy
i ewentualną rentĊ tego poáoĪenia, historycznie uksztaátowaną strukturĊ gospodarki,
rangĊ i charakter rolnictwa w rozwoju mikroregionu, stan infrastruktury, sytuacjĊ
demograficzną w gminie i poziom bezrobocia, strukturĊ spoáeczno-zawodową, stosunki
wáasnoĞci i zasoby kapitaáu, sprawnoĞü instytucji wiejskich, w tym, aktywnoĞü
samorządów lokalnych i wáadz gminy, stopieĔ zorganizowania rynku rolnego, postawy
spoáeczne, zwáaszcza skáonnoĞü do przedsiĊbiorczoĞci, typ spoáecznoĞci lokalnej i jej
cechy spoáeczno-kulturowe, stwarzające przesáankĊ do podejmowania inicjatyw
gospodarczych.
K. Safin proponuje84 rozpatrywanie uwarunkowaĔ przedsiĊbiorczoĞci na trzech
poziomach – cech osobowoĞciowych (uwarunkowania wewnĊtrzne – podmiotowe),
warunków lokalnych oraz warunków makrootoczenia (uwarunkowaniach zewnĊtrznych
– przedmiotowych). Uwarunkowania wewnĊtrzne są tym, co stanowi o treĞci
przystosowania do zmieniających siĊ sytuacji i ogniskują siĊ wokóá cech
indywidualnych, osobowych oraz wyznawanych systemów wartoĞci. WyróĪnia siĊ tu
m.in. wiedzĊ ogólną i zawodową, sprawnoĞü intelektualną, motywacje, poziom aspiracji,
awersjĊ bądĨ skáonnoĞü do ryzyka, Ğwiatopogląd, cechy osobowoĞci, system wartoĞci85.
WĞród uwarunkowaĔ lokalnych autor wskazuje przede wszystkim na politykĊ lokalną,
mobilizacjĊ spoáeczną, edukacjĊ oraz zespóá czynników skáadających siĊ na atrakcyjnoĞü
lokalizacyjną danego regionu. Do warunków makrootoczenia zalicza zaĞ:
uwarunkowania
polityczno-prawne,
ekonomiczne,
spoáeczne,
kulturowe
i komunikacyjne. Autor podkreĞla, Īe pomiĊdzy uwarunkowaniami wewnĊtrznymi
i zewnĊtrznymi wystĊpuje Ğcisáy związek oraz, Īe na rozwój przedsiĊbiorczoĞci wpáywa
wiele czynników wzajemnie siĊ przenikających.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe istotnym czynnikiem wpáywającym na proces ewolucji
obszarów wiejskich w kierunku ich wielofunkcyjnoĞci jest struktura wiejskiej sieci
osadniczej oraz ksztaátujące ją procesy urbanizacji wsi86. WyróĪniü moĪna trzy typy
obszarów wiejskich o róĪnym stopniu rozwoju funkcji pozarolniczych z uwzglĊdnieniem
stopnia urbanizacji:

83

K. Duczkowska-Maáysz: Rolnictwo. WieĞ. PaĔstwo. Wokóá interwencji paĔstwa w sferĊ wsi i rolnictwa,
PWN, Warszawa 1998, s. 70-72.
84
K. Safin: Uwarunkowania rozwoju przedsiĊbiorczoĞci – próba systematyzacji [w:] K. Jaremczuk (red.):
Uwarunkowania przedsiĊbiorczoĞci, Wyd. PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
2004, s.45-55.
85
za: K. Jaremczuk i K. JĊdralska.
86
K. Heffner: Transformacja ukáadów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:]
A. Rosner, I. Bukraba-Rylska (red.): WieĞ i rolnictwo na przeáomie wieków, PAN IRWiR, Centrum NaukowoWdroĪeniowe SGGW, Warszawa 2001, s. 109.

31

x

x
x

obszary zurbanizowane – strefy podmiejskie poáoĪone wokóá wiĊkszych miast i
aglomeracji miejskich; w strefach tych równolegle zachodzą procesy
intensyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwój pozarolniczych miejsc
pracy jako wynik procesów deglomeracji,
obszary rolnicze – strefy wiejskie, poáoĪone wokóá Ğrednich i mniejszych miast;
są to na ogóá strefy dobrze rozwiniĊtego rolnictwa, zdolnego do przystosowania
siĊ do warunków gospodarki rynkowej,
obszary problemowe – strefy peryferyjne, poáoĪone w znacznym oddaleniu od
wiĊkszych oĞrodków miejskich poza gáównymi ciągami komunikacyjnymi bądĨ
tereny o niekorzystnych warunkach przyrodniczych; gáówną dziedziną
dziaáalnoĞci gospodarczej w tych strefach pozostaje rolnictwo87.

Ze wzglĊdu na záoĪonoĞü i liczebnoĞü czynników wpáywających na
rozmieszczenie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz ich zróĪnicowanie
w poszczególnych gminach i regionach M. KáodziĔski zwraca uwagĊ na problem
róĪnicowania kierunków rozwoju wielofunkcyjnego88. KaĪda jednostka administracyjna
posiada bowiem swoje specyficzne uwarunkowania – czynniki i bariery
wielofunkcyjnego rozwoju i dlatego problematykĊ rozwoju wielofunkcyjnego naleĪy
analizowaü na poziomie lokalnym89.
Badania W. Stoli90 nad zróĪnicowaniem funkcjonalnym obszarów wiejskich
ujawniáy istnienie związków pomiĊdzy strukturą funkcjonalną i wystĊpowaniem
okreĞlonych problemów natury demograficznej i ekonomicznej – np. obszary
o przewadze funkcji rolniczych lub leĞnictwa oraz o sáabym rozwoju innych funkcji
i jednoczeĞnie o sáabych powiązaniach komunikacyjnych z oĞrodkami miejskoprzemysáowymi są na ogóá obszarami depopulacyjnymi, a te o rozwiniĊtych funkcjach
rezydencjalnych cechuje stabilnoĞü lub wzrost zatrudnienia.
Na wspóázaleĪnoĞü wystĊpującą pomiĊdzy poziomem rozwoju spoáecznogospodarczego i wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich wskazuje równieĪ
wielu innych autorów, m.in. M. KáodziĔski, A. Sikorska, W. Zawadzki. W literaturze
przedmiotu podnoszona jest równieĪ kwestia istniejącego zagroĪenia wynikającego
z pogáĊbiania siĊ zróĪnicowania poziomu przestrzennego zagospodarowania kraju na
niekorzyĞü terenów sáabiej rozwiniĊtych. PostĊpowanie procesu wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich warunkowane jest uksztaátowaniem sprzyjającego ukáadu
wielu czynników, które czĊsto są ze sobą wspóápowiązane, stąd na obszarach wiejskich
o monofunkcyjnym typie struktury gospodarczej bariery wielofunkcyjnego rozwoju
mogą siĊ ujawniaü w sposób szczególny, co moĪe dodatkowo nasilaü procesy
przestrzennej polaryzacji.
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A. WoĞ91 do najwaĪniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich zalicza:
x barierĊ popytu na dobra i usáugi oferowane przez powstające przedsiĊbiorstwa
wynikającą z niskich dochodów ludnoĞci wiejskiej; powoduje ona, Īe
perspektywy rozwojowe wykazują przede wszystkim przedsiĊbiorstwa
ukierunkowane na zaspokajanie popytu ponadlokalnego,
x barierĊ kapitaáową polegającą na ograniczonych moĪliwoĞciach finansowania
rozwoju przedsiĊbiorczoĞci w oparciu o kapitaá wáasny i niewielkiej
dostĊpnoĞci Ğrodków ze Ĩródeá zewnĊtrznych,
x bariery instytucjonalne wynikające z niedostatecznego rozwoju instytucji
i organizacji w Ğrodowisku wiejskim,
x barierĊ infrastruktury mającą istotny wpáyw na decyzje lokalizacyjne kapitaáu
prywatnego,
x barierĊ niedostatecznej aktywnoĞci ludnoĞci wiejskiej objawiającą siĊ maáą
skáonnoĞcią do innowacji i przedsiĊbiorczoĞci ludnoĞci wiejskiej.
W Ğwietle zasygnalizowanych problemów, koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju,
z uwzglĊdnieniem jej ograniczeĔ, wydaje siĊ byü waĪnym elementem polityki wzglĊdem
obszarów wiejskich. Powstawanie nowych miejsc pracy, poza tradycyjnym sektorem
rolnictwa i rozwijanie przedsiĊbiorczoĞci (w rolnictwie, agrobiznesie i w sferze
pozarolniczej) moĪe byü jednym z podstawowych czynników sprzyjających pobudzeniu
lokalnego rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Aktywizacja gospodarcza jest alternatywą
dla narastającego bezrobocia, spadku dochodów, pogarszającego siĊ standardu i jakoĞci
Īycia na obszarach wiejskich. Sprawnie i efektywnie funkcjonujące, rozwijające siĊ
podmioty gospodarcze staü siĊ mogą istotnym bodĨcem dla poprawy sytuacji wsi
i rolnictwa, których stan na wielu obszarach kraju okreĞliü moĪna mianem stagnacji
gospodarczej.
Podsumowanie
Podsumowując dokonany przegląd teoretycznych ujĊü istoty pojĊcia
wielofunkcyjnoĞci stwierdziü naleĪy, Īe koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich nie posiada jednej, wyczerpującej definicji i moĪe byü róĪnie interpretowana,
analizowana na róĪnych páaszczyznach i w róĪnych zakresach. Ramy dla moĪliwych
interpretacji o podáoĪu spoáeczno-ekonomicznym tworzy postulat dywersyfikacji
wiejskiej przestrzeni i dziaáalnoĞci gospodarczej poprzez rozwijanie innych niĪ rolnicza
funkcji ekonomicznych. WielofunkcyjnoĞü odnosi siĊ do potrzeby tworzenia na
obszarach wiejskich nowych miejsc pracy, czego konsekwencją bĊdą nowe Ĩródáa
dochodów mieszkaĔców wsi oraz zwiĊkszanie atrakcyjnoĞci wsi jako miejsca pracy
i zamieszkania. Fakt, Īe wartoĞci przyrodnicze i kulturowe mają coraz wiĊksze
znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, ze wzglĊdu na rosnące zapotrzebowanie
spoáeczne i rozszerzanie dotychczasowego wachlarza ich funkcji, prowadzi do
stwierdzenia, Īe dla kreowania rozwoju spoáeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
istotne jest wykorzystywanie wszystkich moĪliwych zasobów i walorów jakimi one
91
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dysponują – funkcji jakie speániają i produktów, które oferują – zarówno tych
o charakterze rynkowym i nierynkowym. W strategii wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich waĪne miejsce zajmuje rozwijanie wielofunkcyjnego rolnictwa,
którego podstawowym podmiotem jest wielofunkcyjne gospodarstwo rolne oferujące
szeroki zakres produktów i usáug, zarówno o charakterze prywatnym jak i publicznym,
rozwijające pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą i uzyskujące z tego tytuáu dodatkowe,
pozarolnicze dochody.
Rolnictwo odgrywa istotną rolĊ wobec gospodarki, Ğrodowiska i spoáeczeĔstwa
a wkomponowanie rolnictwa w system zrównowaĪonego i trwaáego rozwoju wsi moĪe
nastąpiü poprzez uwzglĊdnienie jego wielofunkcyjnego charakteru. Polityka rozwoju wsi
opiera siĊ zatem na dwóch koncepcjach – wielofunkcyjnoĞci i zrównowaĪonego
rozwoju, przy czym ta pierwsza jest warunkiem drugiej92.
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Summary
The report concentrates on the presentation of major facts and crucial information
concerning the concept of multifunctional development of rural areas. In the paper the attention
was specially paid to theoretical and practical circumstances, methods and executing effects of the
conception. The authors also discuss selected connections existing between the model of
multifunctional development and sustainable development of rural areas.
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